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คาํนิยาม 
คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) หมายถงึ คณะกรรมการของบรษิทั ซึ�งไดร้บัการแต่งตั Oง 

เลอืกตั Oงจากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ ใหท้ําหน้าที�ในการกํากบัดูแลการบรหิารจดัการบรษิทัโดยมปีระธานกรรมการ 1 
คน และมวีาระตามระเบยีบที�บรษิทักําหนด 

ประธานบริษทั (President) หมายถงึ บุคคลที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นผูดู้แล
รบัผดิชอบสงูสุดในการบรหิารจดัการงานของบรษิทั รายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิทั 

ประธานเจ้าหน้าที3บริหาร (Chief Executive Officer) หรอืกรรมการผูจ้ดัการ (Managing Director) 
หมายถงึ บุคคลที�ไดร้บัมอบหมายจากประธานบรษิทัในการบรหิารจดัการงานของบรษิทั  

ผู้บริหารระดบัสูง (Executive Vice President) หมายถงึ บุคคลที�ได้รบัการแต่งตั Oงมอบหมายจาก
ประธานบรษิทั และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ใหเ้ป็นผูดู้แลรบัผดิชอบการบรหิารจดังานในสาย/ฝ่ายงานต่างๆ 
รายงานตรงต่อประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

จรรยาบรรณ (Ethic) หมายถงึ กรอบของพฤตกิรรมการประพฤตปิฏบิตัขิองวชิาชพี หรอืของบุคคล
อนัดงีามเหมาะสม ที�พงึมพีงึเป็นในการเป็นส่วนหนึ�งขององค์การ เพื�อสรา้งความเชื�อมั �นเชื�อถอื ศรทัธาและ
เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ที�ดใีหแ้ก่องคก์าร โดยตอ้งสอดคลอ้งเชื�อมโยงกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิและค่านิยมองคก์าร 

วฒันธรรมการบริหารความเสี3ยง (Risk Culture) หมายถงึ การสรา้งวฒันธรรมองคก์ารเพื�อใหก้าร
บรหิารความเสี�ยงเป็นส่วนหนึ�งของการทํางานของบุคลากรทุกระดบัทุกคน โดยสรา้งความตระหนัก ทศันคติ
และพฤตกิรรมของบุคลากร เกี�ยวกบัการเรยีนรูค้วามเสี�ยง การตดัสนิใจทางธุรกจิบนพืOนฐานความเสี�ยงและ
การบรหิารความเสี�ยงภายในบรษิทั 

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถงึ กรรมการบรษิทัที�มคีวามเป็นอสิระจากผูถ้อืหุ้น
ใหญ่หรอืกลุ่มของผูถ้อืหุน้ใหญ่และผูบ้รหิารของบรษิทั 

กรรมการที3ไม่เป็นผู้บริหาร (Non - Executive Director) หมายถงึ กรรมการบรษิทัที�ไม่เป็น
ผูบ้รหิารและไมม่สี่วนเกี�ยวขอ้งในการบรหิารประจาํวนัของบรษิทั 

คณะกรรมการชุดย่อย (Committee) หมายถงึ คณะกรรมการชุดย่อยที�คณะกรรมการบรษิทัตั OงขึOน
เพื�อใหช่้วยศกึษาและกลั �นกรองงานในดา้นใดดา้นหนึ�ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) หมายถงึ คณะกรรมการชุดย่อยที�ได้รบัการแต่งตั Oง
จากคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอสิระอยา่งน้อย 3 คน เพื�อทําหน้าที�ในการตรวจสอบ ควบคุม 
กํากบั ให้ความเห็น เพื�อให้การดําเนินการต่างๆ ของสาย/ฝ่ายงานบรหิาร ให้มคีวามถูกต้อง สอดคล้องกบั
หลกัการกํากบัดแูลกจิการที�ด ีระบบ ระเบยีบ กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั Oงขอ้บงัคบัต่างๆ ทั Oงของทางราชการ 
เพื�อสรา้งความมั �นใจใหแ้ก่ผูม้สี่วนได้เสยีว่าการดําเนินการของบรษิทั มรีะบบตรวจสอบภายในและระบบการ
ควบคุมภายในที�มปีระสิทธิภาพ และเพื�อป้องกันการขดัแย้งทางผลประโยชน์และส่งเสรมิการปฏิบัติที�มี
มาตรฐาน รดักุมเพยีงพอ เพื�อใหเ้กดิความโปร่งใส มเีหตุผลสามารถอธบิายได ้รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
บรษิทั 

คณะกรรมการบริหารความเสี3ยง (Risk Management Committee) หมายถงึ คณะกรรมการกลุ่ม
ย่อยที�ได้รบัการแต่งตั Oงจากคณะกรรมการบรษิทั เพื�อทําหน้าที�ดูแล กํากบั กําหนดนโยบายการบรหิารความ
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เสี�ยงของการดําเนินการต่างๆ ขององค์การ ผู้บรหิารและพนักงานหรอืสาย/ฝ่ายงานต่างๆ เพื�อให้เกดิความ
มั �นใจว่าไมเ่สยีหายหรอืแมจ้ะเสยีหายบา้งแต่อยูใ่นระดบัที�รบัได ้

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 
หมายถึง คณะบุคคลที�มคีวามเป็นอิสระที�ได้รบัการแต่งตั Oงจากคณะกรรมการบรษิัท เพื�อทําหน้าที�ในการ
พจิารณา แนะนํา ตดัสนิใจในการสรรหากรรมการ ผู้บรหิารระดบัสูง กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บรหิาร
ระดบัสงู รวมตลอดถงึนโยบายดา้นการบรหิารบุคคลใหแ้ก่บรษิทั รายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิทั 

บุคลากรหรือบุคลากรของบริษทั (Personnel) หมายถงึ กรรมการบรษิทั ผู้บรหิาร และพนักงาน
ของบรษิทั 

ผู้รกัษาจรรยาบรรณ (Compliance Officer) หมายถึง บุคคลที�ได้รบัการแต่งตั Oงจากประธาน
เจา้หน้าที�บรหิาร เพื�อทาํหน้าที�กํากบั ดแูล รกัษา ใหอ้งคก์าร ผูบ้รหิารและบุคลากรประพฤตปิฏบิตัตินใหอ้ยู่ใน
กรอบของจรรยาบรรณ มคีวามเป็นอสิระในการพจิารณา แสดงความคดิเหน็อย่างตรงไปตรงมา รวม    ตลอด
ถงึการตดัสนิใจรายงานต่อตรงคณะกรรมการบรษิทัและภายใตก้ารบงัคบับญัชาของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร  

นักลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) หมายถงึ บุคคลที�ไดร้บัการแต่งตั Oงจากประธานเจา้หน้าที�
บริหาร เพื�อทําหน้าที�ในการจดัหา เชิญชวนผู้ประสงค์จะลงทุน ติดต่อประสานสัมพันธ์ให้ราบรื�น รกัษา
ความสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนัระหว่างผู้ลงทุน ผู้ถอืหุ้น กบับรษิทั รายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิทัและภายใต้
การบงัคบับญัชาของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

ผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of Interest) หมายถงึ การที�บุคคลมพีฤตกิรรม การประพฤตปิฏบิตัิ
ในทางใดทางหนึ�ง ที�ส่อไปในทางแสวงหาผลประโยชน์ที�เหมอืนหรอืคลา้ยคลงึกบัแนวทางการดําเนินธุรกจิของ
บรษิทัและใหร้วมถงึการนําขอ้มลู สนิทรพัย ์ทรพัยส์นิ เครื�องมอือุปกรณ์ของบรษิทัไปแสวงหาประโยชน์ใหแ้ก่
ตนเองอกีดว้ย 
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วิสยัทศัน์ 
เป็นผูนํ้าดา้นที�ปรกึษาประกนัภยัและการเงนิดว้ยคุณภาพ ความยั �งยนืและตอบแทนสงัคม 

 
ค่านิยมองคก์ร 

ซื�อสตัย ์ยตุธิรรม บรกิารเยี�ยม ตอบแทนสงัคม 
 
แนวทางในการดาํเนินการทางธรุกิจ 

บรษิัทมุ่งมั �นแน่วแน่ที�จะประกอบธุรกิจด้วยความซื�อสตัย์ สุจรติ โปร่งใส ยดึถอืความเป็นธรรมเป็น
หวัใจสําคญั พรอ้มใหบ้รกิารที�ดเีลศิแก่ลูกคา้และผู้มาตดิต่อ ยนิดแีข่งขนัในธุรกจิอย่างยุตธิรรม ไม่เอาเปรยีบ
หรอืแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ ไม่ส่งเสรมิหรอืเรยีกรบัผลประโยชน์อนัมชิอบ ปฏบิตัตินอยู่ในกรอบของ  
ธรรมาภบิาลอยา่งเครง่ครดั 
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หลกัการและนโยบายบรรษทัภิบาล 
คณะกรรมการบรษิทัมคีวามมุ่งมั �นที�จะบรหิารงานโดยยดึหลกับรรษทัภบิาลของบรษิทั ขอ้พงึปฎบิตัทิี�

ดสีําหรบักรรมการบรษิทั หลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ดสีําหรบับรษิทัจดทะเบยีน กฎ ระเบยีบและแนวปฎบิตัิ
อื�นที�เกี�ยวข้องของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัย์ฯ") และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์("สาํนักงาน ก.ล.ต.") เพื�อพฒันาระดบัการกํากบัดูแลกจิการที�มอียู่ใหด้ี
ยิ�งขึOน เพื�อการเติบโตทางธุรกิจที�ดอีย่างยั �งยนืในระยะยาวและสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส ซึ�งหลกัการ
ดงักล่าวไมเ่พยีงแต่เป็นการสรา้งความเชื�อมั �นใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายเท่านั Oน แต่ยงั
สามารถสร้างคุณประโยชน์และผลการดําเนินธุรกิจที�ดีให้แก่บริษัท และสร้างประโยชน์โดยรวมต่อ
ความสามารถในการแขง่ขนัและการเตบิโตที�ย ั �งยนืของบรษิทั   
เพื�อให้มแีนวทางในการปฏบิตัิที�ชดัเจนและมมีาตรฐาน เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสรมิให้เกิด
วฒันธรรมการกํากบัดูแลกจิการที�ดใีนองค์กรและกลุ่มบรษิทั จงึควรกําหนดนโยบายการกํากบัดูแลกจิการไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยคาํนึงถงึหลกัปฏบิตั ิ8 ประการ ดงัต่อไปนีO 

1. บทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัในฐานะผู้นําองค์กรที�สรา้งคุณค่าให้แก่กจิการ
อยา่งยั �งยนื   

2. กําหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการที�เป็นไปเพื�อความยั �งยนื 
3. เสรมิสรา้งคณะกรรมการบรษิทัที�มปีระสทิธผิล 
4. สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร 
5. ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ 
6. ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสี�ยงและการควบคุมภายในที�เหมาะสม 
7. รกัษาความน่าเชื�อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู 
8. สนบัสนุนการมสี่วนรว่มและการสื�อสารกบัผูถ้อืหุน้ 

นอกจากนีO คณะกรรมการบรษิทัควรดาํเนินการใหค้ลอบคลุมถงึเรื�องดงัต่อไปนีOดว้ย 
 
เรื3องที3 1 สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น 
1.  การประชุมผูถื้อหุ้น  

1.1.  คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรอื ส่งเสรมิผู้ถอืหุ้นทุกกลุ่ม รวมถงึผู้ถอืหุ้น
ประเภทสถาบนั ใหเ้ขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้  

1.2.  คณะกรรมการจะดแูลใหบ้รษิทัมกีารใหข้อ้มลู วนั เวลา สถานที� และวาระการประชุม โดยมคีําชีOแจง
และเหตุผล ประกอบในแต่ละวาระ หรอืประกอบมตทิี�ขอตามที�ระบุ ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมสามญั 
และวสิามญัผูถ้อืหุน้ หรอืในเอกสารแนบวาระการประชุม ควรละเว้นการ กระทํา ใดๆ ที�เป็นการ
จาํกดัโอกาสของผูถ้อืหุน้ในการ ศกึษาสารสนเทศของบรษิทั  

1.3  คณะกรรมการควรอํานวยความสะดวกใหผู้้ถอืหุ้นไดใ้ช ้ สทิธใินการเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีง
อยา่งเตม็ที� และ ควรละเวน้การกระทํา ใดๆ ที�เป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ เช่น 



               บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 
 

                                                                 กฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code Of Conduct) 

 

  7 

การเขา้ประชุมเพื�อออกเสยีง ลงมตไิม่ควรมวีธิกีารที�ยุ่งยากหรอืมคี่าใชจ้่ายมากเกนิไป สถานที�จดั
ประชุมผูถ้อืหุน้สะดวกต่อการเดนิทาง เป็นตน้  

1.4  คณะกรรมการควรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งคําถาม ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยกําหนดหลกัเกณฑ์
การส่ง คําถามล่วงหน้าใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ พรอ้มกบัการนําส่งหนังสอืเชญิประชุม   
ผูถ้อืหุน้ นอกจากนีO บรษิทัควรเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารส่งคํา ถามล่วงหน้า ดงักล่าวไวบ้น website 
ของบรษิทัดว้ย 

1.5  คณะกรรมการควรสนับสนุนให้ผู้ถอืหุ้นใช้หนังสอืมอบฉันทะ รูปแบบที�ผู้ถือหุ้นสามารถกํา หนด
ทศิทางการลงคะแนน เสยีงได ้และควรเสนอชื�อกรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 คน เป็นทางเลอืกในการ
มอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

2.  การดาํเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น  
2.1  คณะกรรมการควรส่งเสรมิใหบ้รษิทันํา เทคโนโลยมีาใช้ กบัการประชุมผูถ้อืหุน้ ทั Oงการลงทะเบยีน   

ผูถ้อืหุ้น การนับ คะแนนและแสดงผล เพื�อใหก้ารดํา เนินการประชุม สามารถกระทํา ได้รวดเรว็ 
ถูกตอ้ง แมน่ยาํ  

2.2  กรรมการทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ โดยผูถ้อืหุน้ สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุด
ยอ่ยต่างๆ ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งได ้ 

2.3  ในการประชุมผูถ้อืหุน้ควรจดัใหม้กีารลงมตเิป็นแต่ละ รายการในกรณีที�วาระนั Oนมหีลายรายการ เช่น 
วาระการ แต่งตั Oงกรรมการ  

2.4  คณะกรรมการควรส่งเสรมิใหบ้รษิทัจดัใหม้บุีคคลที�เป็น อสิระเป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนน
เสยีงในการ ประชุมสามญัและวสิามญัผู้ถอืหุน้ และเปิดเผยให้ที� ประชุมทราบพรอ้มบนัทกึไว้ใน
รายงานการประชุม  

2.5  คณะกรรมการควรสนับสนุนให้มกีารใช้บตัรลงคะแนน เสยีงในวาระที�สําคญั เช่น การทํารายการ
เกี�ยวโยง การทาํรายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย ์เป็นตน้ เพื�อความโปร่งใส และตรวจสอบ
ได ้ในกรณมีขีอ้โตแ้ยง้ ในภายหลงั 

2.6  ประธานในที�ประชุมควรจดัสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดง
ความเหน็ และตั Oงคาํ ถามต่อที�ประชุมในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัได ้

3.  การจดัทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติ การประชุมผูถื้อหุ้น  
3.1  รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ควรบนัทกึการชีOแจงขั Oนตอน การลงคะแนน และวธิกีารแสดงผลคะแนน 

ใหท้ี�ประชุม ทราบก่อนดาํ เนินการประชุม รวมทั Oงการเปิดโอกาสให ้ผูถ้อืหุน้ตั Oงประเดน็ หรอืซกัถาม 
นอกจากนีO ควรบนัทกึ คํา ถามคํา ตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่าม ี ผูถ้อืหุน้เหน็ดว้ย 
คดัค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบนัทึกรายชื�อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และ 
กรรมการที�ลาประชุมดว้ย  

3.2  บรษิทัควรเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถงึผลการ ลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามญั และ
วสิามญั ผูถ้อืหุน้ในวนัทาํ การถดัไปบน website ของบรษิทั 

 



               บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 
 

                                                                 กฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code Of Conduct) 

 

  8 

เรื3องที3 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
1.  การให้ข้อมลูก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น 

1.1  คณะกรรมการควรดูแลให้บรษิัทแจ้งกําหนดการประชุมพร้อมระเบยีบวาระ และความเหน็ของ
คณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเผยแพร่ผ่านทาง website ของบรษิทัอย่างน้อย 28 วนั
ก่อนวนันดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2  คณะกรรมการควรดแูลใหบ้รษิทัแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑต่์างๆ ที�ใชใ้นการประชุม ขั Oนตอนการ
ออกเสยีงลงมต ิรวมทั Oงสทิธกิารออกเสยีงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ 

1.3  หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ดงักล่าวขา้งต้น ควรจดัทําเป็นภาษาองักฤษทั Oงฉบบั และเผยแพร่พรอ้ม
กบัหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ที�เป็นฉบบัภาษาไทย 

2.  การคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 
2.1  คณะกรรมการควรกําหนดหลกัเกณฑก์ารให้ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ�มวาระการประชุมล่วงหน้า

ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ใหช้ดัเจนเป็นการล่วงหน้า เพื�อแสดงถงึความเป็นธรรมและความโปร่งใสใน
การพจิารณาว่าจะเพิ�มวาระที�ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอหรอืไม ่

2.2  คณะกรรมการควรกําหนดวธิกีารใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ 
เช่น ใหเ้สนอชื�อผ่านคณะกรรมการสรรหาล่วงหน้า 3-4 เดอืนก่อนวนัประชุมผู้ถอืหุ้น พรอ้มขอ้มูล
ประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตัแิละการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชื�อ 

2.3  ผู้ถือหุ้นที�เป็นผู้บริหารไม่ควรเพิ�มวาระการประชุมที�ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น 
โดยเฉพาะวาระสาํคญัที�ผูถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 

2.4 กําหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงในที�ประชุมเป็นไปตามจาํนวนหุน้ที�ผูถ้อืหุน้ถอือยู่ โดยหนึ�งหุน้มสีทิธเิท่ากบั
หนึ�งเสยีง นอกจากนีO บรษิทัฯ ยงัใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากไดเ้ริ�มประชุมแลว้ 
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนสําหรบัวาระที�อยู่ในระหว่างการพจิารณาและยงัไม่ได้มกีารลงมต ิ และ
นบัเป็นองคป์ระชุมตั Oงแต่วาระที�ไดเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงเป็นตน้ไป 

2.5  คณะกรรมการควรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตั Oงกรรมการเป็นรายคน 
3.  การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 

คณะกรรมการควรกําหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และแจง้แนวทางดงักล่าวให้ทุกคนในองค์กรถอืปฏบิตั ิ และควรกําหนดใหก้รรมการทุกคนและ
ผู้บริหารที�มีหน้าที�รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่
คณะกรรมการเป็นประจาํรวมทั Oงใหม้กีารเปิดเผยในรายงานประจาํปี 

4.  การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
4.1  คณะกรรมการควรมขี้อกําหนดให้กรรมการรายงานการมสี่วนได้เสยีอย่างน้อยก่อนการพจิารณา

วาระนั Oน และบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
4.2  คณะกรรมการควรดูแลใหก้รรมการที�มสี่วนได้เสยีอย่างมนีัยสําคญัในลกัษณะที�อาจทําให้กรรมการ

รายดงักล่าวไม่สามารถให้ความเหน็ได้อย่างอิสระ ควรงดเว้นจากการมสี่วนร่วมในการประชุม
พจิารณาในวาระนั Oน 
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เรื3องที3 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 
1. นโยบายและการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

1.1  คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายการปฏบิตัต่ิอผู้มสี่วนได้เสยีแต่ละกลุ่มให้ชดัเจน อย่างน้อยใน
เรื�องต่อไปนีO 

(1)  การกําหนดขอบเขตในการดูแลลูกค้าอย่างเป็นระบบในด้านสุขภาพ ความปลอดภยั และการ
ชดเชยจากการใชส้นิคา้หรอืบรกิารในช่วงอายุของสนิคา้หรอืบรกิารนั Oน 

(2)  การอธบิายขั Oนตอนและวธิปีฏบิตัใินการคดัเลอืกคู่คา้หรอืผูร้บัเหมา 
(3)  การอธบิายการดําเนินการอย่างเป็นระบบของบรษิทัที�ทําให้มั �นใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value 

Chain) ของบรษิทัเป็นมติรต่อสิ�งแวดลอ้ม และส่งเสรมิการพฒันาอยา่งยั �งยนือยา่งสมํ�าเสมอ 
(4)  การสรา้งปฏสิมัพนัธอ์นัดกีบัชุมชนที�สถานประกอบการของบรษิทัตั Oงอยู ่
(5)  การจดัให้มโีครงการ หรอืแนวทางในการต่อต้านการทุจรติ การคอรร์ปัชั �น รวมถงึการสนับสนุน

กิจกรรมที�ส่งเสรมิและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏบิตัิตามกฎหมาย และระเบยีบข้อบงัคบัที�
เกี�ยวขอ้ง 

(6)  การกําหนดวธิกีารและแนวปฏบิตัใินการไมล่ะเมดิสทิธขิองเจา้หนีO 
(7)  การปฏบิตัิกบัพนักงานและลูกจา้งอย่างเป็นธรรมรวมทั Oงมกีารพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพของ

พนกังาน 
1.2  คณะกรรมการควรจดัใหม้กีระบวนการและช่องทางในการรบัและจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สี่วน

ไดเ้สยี โดยควรเปิดเผยกระบวนการและช่องทางใน website หรอืรายงานประจาํปีของบรษิทั 
2. การเปิดเผยการปฏิบติัตามนโยบาย และการจดัทาํรายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

2.1 บรษิทัควรเปิดเผยกจิกรรมต่างๆ ที�แสดงใหเ้หน็ถงึการดําเนินการตามนโยบายดงักล่าวขา้งต้น และ
บรษิัทควรเปิดเผยกลไกในการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบตัิตามนโยบาย
ดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 

2.2 คณะกรรมการควรดูแลให้บรษิัทจดัทํารายงานแห่งความยั �งยนืด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ
กจิการไวใ้นรายงานประจาํปีหรอืจดัทําเป็นฉบบัต่างหากแยกจากรายงานประจาํปี 

 
เรื3องที3 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
1.  การเปิดเผยข้อมลู 

1.1  คณะกรรมการควรมกีลไกที�จะดแูลใหม้ั �นใจไดว้่าขอ้มลูที�เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทําใหส้ําคญั
ผดิ และเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของนกัลงทุน 

1.2  คณะกรรมการควรรายงานนโยบายการกํากบัดูแลกิจการ กฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code of 
Conduct) นโยบายดา้นการบรหิารความเสี�ยง และนโยบายเกี�ยวกบัการดแูลสิ�งแวดลอ้มและสงัคม ที�
ได้ให้ความเหน็ชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว รวมทั Oงกรณีที�ไม่สามารถ
ปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงาน
ประจาํปี และ website ของบรษิทั เป็นตน้ 
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1.3 บรษิทัฯ จะจดัใหม้เีจา้หน้าที�ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื�อทําหน้าที�ตดิต่อสื�อสาร
กบันักลงทุนหรอืผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัฯ จะเผยแพร่ขอ้มลูของบรษิทัฯ ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลู
ทั �วไปของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ นักวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งรบัทราบผ่าน
ช่องทางต่างๆกล่าวคอื การรายงานผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ 
Website ของบรษิทัฯ 

1.4  คณะกรรมการควรจดัให้มรีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดง
ควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจาํปี 

1.5  คณะกรรมการควรสนับสนุนให้บริษัทจัดทําคําอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis หรอื MD&A) เพื�อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตร
มาส ทั OงนีO เพื�อให้นักลงทุนได้รบัทราบข้อมูลและเขา้ใจการเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึOนกบัฐานะการเงนิ
และผลการดําเนินงานของบรษิัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ�งขึOน นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบ
การเงนิเพยีงอยา่งเดยีว 

1.6  คณะกรรมการควรดแูลใหม้กีารเปิดเผยค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื�นที�ผูส้อบบญัชใีหบ้รกิารไวด้ว้ย 
1.7  คณะกรรมการควรดูแลใหม้กีารเปิดเผยบทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด

ย่อยจํานวนครั Oงของการประชุมและจํานวนครั Oงที�กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที�ผ่านมา
และความเหน็จากการทาํหน้าที� รวมถงึการฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้นวชิาชพีอย่างต่อเนื�องของ
คณะกรรมการในรายงานประจาํปี 

1.8  คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงที�สะทอ้น
ถงึภาระหน้าที�และความรบัผดิชอบของแต่ละคน รวมทั Oงรปูแบบหรอืลกัษณะของค่าตอบแทนดว้ย 
ทั OงนีO จาํนวนเงนิค่าตอบแทนที�เปิดเผย ควรรวมถงึค่าตอบแทนที�กรรมการแต่ละท่านไดร้บัจากการ
เป็นกรรมการของบรษิทัยอ่ยดว้ย 

1.9 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทุกท่านจะต้องรายงานใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึการมสี่วนไดเ้สยีของ
ตนหรอืของบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้งซึ�งเป็นส่วนไดเ้สยีที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของ
บรษิทั หรอืบรษิทัย่อยตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด 
รวมทั Oงไดป้รบัปรุงและรายงานใหบ้รษิทั ทราบภายใน 30 วนั นับจากวนัที�มกีารเปลี�ยนแปลงการมี
ส่วนไดเ้สยีดงักล่าว และบรษิทัฯ ไดบ้รรจุวาระเรื�องรายงานการมสี่วนไดเ้สยีดงักล่าวขา้งต้นไวใ้น
การประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื�อใหไ้ดร้บัทราบเป็นรายไตรมาส 

2.  ข้อมลูขั 4นตํ3าที3ควรเปิดเผยบน website ของบริษทั 
นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที�กําหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ แบบแสดง
รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปีแล้ว คณะกรรมการควรพิจารณาให้มกีาร
เปิดเผยขอ้มูลทั Oงภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอื�นด้วย เช่น Website ของบรษิทั โดยควร
กระทําอย่างสมํ�าเสมอพรอ้มทั Oงนําเสนอขอ้มลูที�เป็นปัจจุบนั อนึ�ง ขอ้มลูบน Website ของบรษิทั อย่าง
น้อยควรประกอบดว้ยขอ้มลูต่อไปนีOและปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั 
(1)  วสิยัทศัน์และค่านิยมของบรษิทั 
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(2)  ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั 
(3)  รายชื�อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
(4)  งบการเงนิ และรายงานเกี�ยวกับฐานะการเงนิ และผลการดําเนินงาน ทั Oงฉบบัปัจจุบนั และของ        

ปีก่อนหน้า 
(5)  แบบ 56-1 และรายงานประจาํปี ที�สามารถใหด้าวน์โหลดได ้
(6)  ขอ้มลูหรอืเอกสารอื�นใดที�บรษิทันําเสนอต่อนกัวเิคราะห ์ผูจ้ดัการกองทุน หรอืสื�อต่างๆ 
(7)  โครงสรา้งการถอืหุน้ทั Oงทางตรงและทางออ้ม 
(8)  โครงสรา้งกลุ่มบรษิัท รวมถึงบรษิัทย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัร่วมค้าและ Special purpose 

enterprises / vehicles (SPEs/SPVs) 
(9)  กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทั Oงทางตรงและทางอ้อมที�ถอืหุน้ตั Oงแต่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายได้

แลว้ทั Oงหมดและมสีทิธอิอกเสยีง 
(10) การถอืหุน้ทั Oงทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ผูบ้รหิารระดบัสงู 
(11) หนงัสอืเชญิประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
(12) ขอ้บงัคบับรษิทั หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้ตกลงของกลุ่มผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี 
(13) นโยบายดา้นการกํากบัดแูลกจิการที�ดขีองบรษิทั นโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชนั [นโยบายการกํากบั

ดแูลและจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ] 
(14) นโยบายดา้นบรหิารความเสี�ยง รวมถงึวธิกีารจดัการความเสี�ยงดา้นต่างๆ 
(15)  กฎบตัร หรอืหน้าที�ความรบัผดิชอบ คุณสมบตั ิ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ รวมถงึ

เรื�องที�ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
(16)  กฎบตัร หรอืหน้าที�ความรบัผดิชอบ คุณสมบตั ิวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน [และคณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการที�ด]ี 
(17)  จรรยาบรรณสาํหรบัพนกังานและกรรมการของบรษิทั รวมถงึจรรยาบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธ ์
(18)  ขอ้มลูตดิต่อหน่วยงาน หรอืบุคคลที�รบัผดิชอบงานนักลงทุนสมัพนัธ ์ เช่น ชื�อบุคคลที�สามารถให ้

ขอ้มลูได ้หมายเลขโทรศพัท ์
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คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors)  
1. วตัถปุระสงค ์ 

คณะกรรมการบรษิัทของบรษิทั ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชั �น จํากดั ("บริษัทฯ") ในฐานะตวัแทน

ของผูถ้อืหุน้เป็นผูท้ี�มบีทบาทสําคญัในการกําหนดทศิทาง นโยบาย และกลยุทธใ์นการดําเนินธุรกจิของ

บรษิัทฯ ตลอดจนการกํากับดูแลการบรหิารจดัการบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั เพื�อสรา้งมลูค่าใหก้บักจิการ และเพื�อประโยชน์ที�ดทีี�สุดของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย 

และผูถ้อืหุน้ในระยะยาว  

คณะกรรมการบรษิทัได้ตระหนักถงึความสําคญัของหลกัธรรมาภบิาลในการสรา้งเสรมิความ

เชื�อมั �นให้กบัผู้ถือหุ้นและผู้มสี่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความ

รบัผดิชอบ ซื�อสตัยส์ุจรติ และระมดัระวงัรกัษาประโยชน์ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมทั Oงต้องปฏบิตัิ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัและมตทิี�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ตลอดจนมติที�

ประชุมผูถ้อืหุน้ 

ดงันั Oน ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั Oงที� D/B{|C มมีตอินุมตักิฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั

ฉบบันีO โดยมวีตัถุประสงค์เพื�อให้กรรมการของบรษิทัฯ เขา้ใจบทบาท หน้าที�และความรบัผดิชอบของ

ตนที�มต่ีอผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และแสดงไดว้่าจะสามารถปฏบิตัหิน้าที�ดงักล่าวไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลและมคีวามโปรง่ใส 

2. องคป์ระกอบ 
2.1 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกนิ CB คน 

และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั Oงหมดต้องมถีิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร 
และตอ้งมคีุณสมบตัติามที�กฎหมายกําหนด 

2.2 โครงสร้างคณะกรรมการบรษิัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั Oงหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมคีวามเป็น
อสิระจากการควบคุมของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มสี่วนเกี�ยวขอ้งหรอืมสี่วนได้
เสยีในทางการเงนิและการบรหิารกจิการ อกีทั Oงมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑค์ุณสมบตัิ
กรรมการอสิระตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที�ทจ. DE/B{{E เรื�อง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ ("ประกาศทจ. 01/=TT1") และมี
ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบตามที�ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาด
หลกัทรพัยฯ์") ประกาศกําหนด  

2.3 โครงสร้างคณะกรรมการบรษิัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒทิี�มคีวามรู้ความสามารถในด้าน
ทกัษะวชิาชพีที�หลากหลาย มปีระสบการณ์ และความเชี�ยวชาญเฉพาะด้าน ที�เป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยไม่จาํกดัเพศ เชืOอชาต ิศาสนา อายุ หรอื
ทกัษะทางวชิาชพี 
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2.4 คณะกรรมการบรษิทัจะเลอืกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที�คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการคนหนึ�งหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการก็ได้ ทั OงนีO  ในกรณีที�ผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตั Oงกรรมการอสิระหนึ�งท่านเพื�อร่วมพจิารณากําหนดวาระประชุม
คณะกรรมการเพื�อส่งเสรมิใหเ้กดิการถ่วงดุลอํานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการและ
ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการที�ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน 

3. คณุสมบติั 
3.1 กรรมการต้องเป็นบุคคลที�มคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินธุรกจิ มคีวามซื�อสตัย ์สุจรติ มจีรยิธรรมในการดําเนินธุรกจิและมเีวลาเพยีงพอที�จะอุทศิ
ความรู ้ความสามารถและปฏบิตัหิน้าที�ใหแ้ก่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดอ้ยา่งเตม็ที� 

3.2 กรรมการต้องมคีุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามที�พระราชบญัญัติบรษิัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. B{D{ (รวมทั Oงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) ("พ.ร.บ.บริษัทมหาชน") 
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ  .ศ  . 2535 (รวมทั Oงที�มกีารแก้ไขเพิ�มเติม)   
("พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ฯ") รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรอืระเบยีบที�เกี�ยวข้องกําหนด 
รวมทั Oงต้องไม่มลีกัษณะที�แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที�จะได้รบัความไว้วางใจให้เป็น
กรรมการหรอืผู้บรหิารตามที�คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที�มชีื�ออยู่ในระบบขอ้มูล
รายชื�อกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัที�ออกหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑก์ารแสดงชื�อบุคคลในระบบขอ้มูลรายชื�อกรรมการและผู้บรหิาร
ของบรษิทัที�ออกหลกัทรพัย ์

3.3 กรรมการไม่สามารถประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการ
ของบรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อย หรอืเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่
จาํกดัความรบัผดิในหา้งหุ้นส่วนจาํกดั หรอืเป็นกรรมการในนิตบุิคคลอื�นที�ประกอบกจิการที�มี
สภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ไม่ว่าจะทําเพื�อ
ประโยชน์ของตนหรอืประโยชน์ของบุคคลอื�น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนที�จะ
มมีตแิต่งตั Oง  

4. หน้าที3และความรบัผิดชอบ 
4.1 คณะกรรมการบรษิทัมอีํานาจ หน้าที� และความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการและดําเนิน

กจิการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตทิี�
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ตลอดจนมตขิองที�ประชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื�อสตัยส์ุจรติ และ
ระมดัระวงั เพื�อรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และผู้ถอืหุ้น และมหีน้าที�ดูแลให้
บรษิัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆ ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
กฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย รวมทั Oง
กฎหมายที�เกี�ยวกบัการหา้มจา่ยสนิบน หรอืการสนบัสนุนการทุจรติคอรปัชั �น  
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4.2 ปฏบิตัหิน้าที�ด้วยความรบัผดิชอบและความระมดัระวงั เยี�ยงวญิ}ูชนผู้ประกอบธุรกจิเช่นนั Oน
พงึกระทําภายใต้สถานการณ์เดยีวกนั เพื�อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และผู้ถอื
หุน้เป็นสาํคญั 

4.3 จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครั Oงและควรต้องเป็นการประชุม
เตม็คณะเวน้เสยีแต่จะมเีหตุจาํเป็นซึ�งไมส่ามารถหลกีเลี�ยงได ้เมื�อมกีารพจิารณาลงมตใินเรื�อง
หรอืรายการที�มนีัยสําคญั รายการที�มนีัยสําคญัควรรวมถงึ รายการที�กฎหมายกําหนดใหต้้อง
ได้รบัมติเห็นชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ได้แก่ รายการได้มาหรอืจําหน่าย
ทรพัย์สนิของบรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อยที�มผีลกระทบสําคญัต่อบรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อย การ
ขยายโครงการลงทุน การพจิารณาและอนุมตักิารเขา้ทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัตามหลกัเกณฑ์
ที�เกี�ยวขอ้งของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และของตลาดหลกัทรพัย์
ฯ การกําหนดระดบัอํานาจดําเนินการ และการกําหนดนโยบายการบรหิารการเงนิและการ
บรหิารความเสี�ยงของกจิการของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย เป็นตน้ 

4.4 ดาํเนินการใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยนําระบบงานบญัช ีการรายงานทางการเงนิ และการสอบ
บญัชทีี�เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพมาใช ้รวมทั Oงจดัใหม้รีะบบควบคุมภายใน และระบบการ
ตรวจสอบภายในที�เพียงพอและมปีระสิทธิผล รวมทั Oงจดัให้มีกระบวนการประเมนิความ
เหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยอยา่งสมํ�าเสมอ  

4.5 จดัให้มกีารทํางบดุลและบญัชกีําไรขาดทุน ณ วนัสิOนสุดของรอบปีปฏทินิซึ�งเป็นรอบปีบญัชี
ของบรษิทัฯเพื�อแสดงฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานในรอบปีบญัชทีี�ผ่านมาให้ตรงต่อ
ความเป็นจรงิ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี�รบัรองโดยทั �วไป เพื�อ
เสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีเพื�อพิจารณาอนุมตัิ ทั OงนีO 
คณะกรรมการต้องจดัใหผู้ส้อบบญัชทีี�ไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์รวจสอบงบดุลและบญัชกีําไรขาดทุนนั Oนใหเ้สรจ็ก่อนนําเสนอ
ต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทั Oงจดัใหม้กีารทาํและสอบทานงบการเงนิสําหรบังวดไตรมาส 

4.6 พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการคดัเลอืกและเสนอแต่งตั Oงผูส้อบบญัช ีและพจิารณาค่าตอบแทน
ที�เหมาะสมตามที�คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ ก่อนนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ถอืหุ้นในการ
ประชุมสามญัประจาํปีเพื�อพจิารณาอนุมตั ิ

4.7 พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัวิสิยัทศัน์ นโยบาย ทศิทาง กลยุทธ ์แผนงานการดําเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตามที�คณะกรรมการบรหิารและฝ่ายจดัการจดัทํา 

4.8 กําหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกั แนวทาง นโยบายและกลยุทธ์ที�สําคญัโดยคํานึงถึง
จรยิธรรม ผลกระทบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อมเป็นสาํคญั วตัถุประสงค์ทางการเงนิ แผนงาน
การดําเนินธุรกิจต่างๆ และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนการจัด
ทรพัยากรที�สําคญัเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย รวมถงึควบคุมดูแลการบรหิารและ
การจดัการของคณะกรรมการบรหิารและฝ่ายจดัการให้เป็นไปตาม นโยบาย แผนงาน และ
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งบประมาณที�กําหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื�อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ 
บรษิทัยอ่ย และผูถ้อืหุน้ 

4.9 พจิารณาอนุมตักิารดําเนินการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึ�งสอดคล้องกบัขอ้บงัคบัของแต่
ละบรษิทั 

4.10 ตดิตามผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมอย่างต่อเนื�อง เพื�อใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกจิและงบประมาณของบรษิทัฯ และ
ของบรษิทัย่อย และประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารและฝ่ายจดัการอย่าง
สมํ�าเสมอ รวมถงึกําหนดค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสบืทอดงาน 

4.11 พจิารณากําหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสี�ยงใหค้รอบคลุมทั Oงองคก์ร และกํากบัดูแลให้
มรีะบบหรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสี�ยงโดยมมีาตรการรองรบัและวธิคีวบคุม
เพื�อลดผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยอยา่งเหมาะสม  

4.12 พจิารณากําหนดกลไกการกํากบัดูแลที�ทําให้บรษิัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจดัการและ
รบัผดิชอบการดําเนินงานของบรษิทัย่อยได้เสมอืนเป็นหน่วยงานหนึ�งของบรษิทัฯ รวมทั Oงมี
มาตรการในการตดิตามการบรหิารงานของบรษิทัยอ่ยเพื�อดูแลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุน
ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามประกาศทจ. DE/B{{E  

4.13 จดัให้มแีละปฏบิตัิตามนโยบายเกี�ยวกบัการกํากบัดูแลกิจการของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย
ตามหลกัธรรมาภบิาลที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น นโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชั �น นโยบาย
การแจ้งเบาะแส และนโยบายการใช้ขอ้มูลภายใน เป็นต้น และการปรบัใช้นโยบายดงักล่าว
อยา่งมปีระสทิธภิาพ เพื�อใหเ้ชื�อมั �นไดว้่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วน
เกี�ยวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม 

4.14 พจิารณาอนุมตัคิ่าใช้จ่ายสําหรบัการดําเนินกจิการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมถงึตาราง
กําหนดอํานาจอนุมตั ิ(Delegation of Authority)  

4.15 จดัให้มจีรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อเป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานบรษิัทฯ ทั OงนีO  คณะกรรมการบรษิัทควร
ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกจิอยา่งจรงิจงั 

4.16 จดัให้มกีฎบตัรของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนแก้ไขกฎบตัร
คณะกรรมการบรษิทัและให้ความเห็นชอบขอ้เสนอของกรรมการชุดย่อยในการปรบัเปลี�ยน
เนืOอหาในกฎบตัรใหม้คีวามเป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกบัระเบยีบ ขอ้บงัคบั และสถานการณ์ที�
เปลี�ยนแปลงไป 

4.17 พิจารณากําหนดโครงสร้างการบริหารงาน มอีํานาจในการแต่งตั Oงคณะกรรมการบรหิาร 
ประธานบรษิัท (President) ประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร (Chief Executive Officer) และ
คณะกรรมการชุดย่อยอื�นตามความเหมาะสม รวมถงึการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที�และ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรหิาร ประธานบรษิทั (President) ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
(Chief Executive Officer) และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ที�แต่งตั OงขึOน  



               บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 
 

                                                                 กฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code Of Conduct) 

 

  16 

ทั OงนีO การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าที�ที�กําหนดนั Oน ต้องไม่มลีกัษณะเป็น

การมอบอํานาจหรอืมอบอํานาจช่วงที�ทําใหค้ณะกรรมการบรหิาร ประธานบรษิทั (President) 

ประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร (Chief Executive Officer) และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

ดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัริายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนได้เสยี หรอืมคีวาม

ขดัแย้งทางผลประโยชน์อื�นใดกบับรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที�

เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที�ที�ประชุมผู้ถือหุ้นหรอืที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ 

พจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

4.18 พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลี�ยนแปลงชื�อกรรมการซึ�งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
นอกจากนีO ในกรณทีี�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบรษิทัเลอืกบุคคลซึ�งมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บรษิัท
มหาชน และพ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง เขา้
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการที�พ้น
จากตําแหน่งจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน 

4.19 แต่งตั Oงบุคคลเขา้ไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม
อยา่งน้อยตามสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม กําหนดค่าตอบแทนและกําหนด
ขอบเขตอํานาจ หน้าที�และความรบัผดิชอบของกรรมการและผู้บรหิารที�ได้รบัการแต่งตั Oง 
รวมถงึกําหนดกรอบอํานาจในการออกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัย่อยและบรษิทั
ร่วมในเรื�องสําคญัที�ต้องได้รบัความเห็นจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน และควบคุมดูแลการ
บรหิารและฝ่ายบรหิารจดัการของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมใหเ้ป็นไปตามแผนการดําเนินการ
และนโยบายของบรษิทัฯ บรษิทัและควบคุมดแูลการทาํรายการต่างๆ ใหถู้กต้องตามกฎหมาย
และกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง รวมถงึการตดิตามดูแลให้บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมกีารเปิดเผย
ขอ้มูลเกี�ยวกบัฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน การทํารายการระหว่างกนั และการได้มา
หรอืจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิที�มนียัสาํคญัใหค้รบถ้วนถูกต้อง และตดิตามดูแลใหก้รรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที�และความรบัผิดชอบตามที�กฎหมาย
กําหนด 

4.20 พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทตามที�คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนนําเสนอ เพื�อให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิโดยในการพจิารณา
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการต้องคํานึงถงึปัจจยัต่างๆ อาท ิความสอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละ
เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสบการณ์ ภาระหน้าที� ขอบเขตและบทบาทความ
รบัผดิชอบ รวมถงึประโยชน์ที�คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละท่าน เป็นตน้ 

ทั OงนีO ห้ามมใิห้บรษิทัฯ จ่ายเงนิหรอืทรพัยส์นิอื�นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็น

ค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ในกรณทีี�ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ มไิดก้ําหนดไว ้การจ่าย
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ค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมตขิองที�ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ�งประกอบไปด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่าสองในสามของจาํนวนเสยีงทั Oงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุม 

4.21 แต่งตั Oงเลขานุการบรษิทั เพื�อรบัผดิชอบการดําเนินการในดา้นต่างๆ ในนามของบรษิทัฯ หรอื
คณะกรรมการบรษิัท เช่น การจดัทําและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
กรรมการและรายงานการประชุมกรรมการ หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุม
ผูถ้อืหุน้ และเกบ็รกัษารายงานการมสี่วนไดเ้สยี เป็นตน้ 

4.22 พจิารณาและอนุมตัธิุรกรรมการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
การลงทุนในธุรกจิใหม่ และการดําเนินการต่างๆ ที�จําเป็นตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรอื
ระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน รวมถงึกฎเกณฑ์
ที�เกี�ยวขอ้งอื�น  

4.23 พจิารณา และ/หรอืใหค้วามเหน็เกี�ยวกบัการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัระหว่างบรษิทัฯ บรษิทั
ย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันตามที�กําหนดในพ.ร.บ. หลักทรัพย์ รวมทั Oง
กฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และพจิารณา
อนุมตัหิลกัการเกี�ยวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ที�มเีงื�อนไขการคา้โดยทั �วไปในการเขา้ทําธุรกรรม
ระหว่างบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม กบักรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้ง 
เพื�อกําหนดกรอบการดําเนินการใหค้ณะกรรมการบรหิารและฝ่ายจดัการมอีํานาจดําเนินการ
ธุรกรรมดงักล่าวไดภ้ายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง รวมทั Oง
พจิารณา และ/หรอืใหค้วามเหน็เกี�ยวกบัการเขา้ทาํธุรกรรมต่างๆ ของบรษิทัฯ (หากมลูค่าของ
ธุรกรรมไม่เข้าข่ายเงื�อนไขที�จะต้องได้รบัการพจิารณาและอนุมตัิโดยที�ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้
สอดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ ์และระเบยีบต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

4.24 กํากบัควบคุม และป้องกนัมใิห้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มสี่วนได้เสยีของ
บรษิทัฯและของบรษิทัยอ่ย และจดัการแก้ปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั Oงการใช้
สนิทรพัย์ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยในทางมชิอบ และการกระทําที�ไม่ถูกต้องในรายการ
ระหว่างบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบับรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอ่ย 

4.25 ให้ความมั �นใจว่าโครงสรา้งและวธิปีฏบิตัต่ิางๆ ของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ที�เป็นอยู่ได้รองรบัและเป็นไปเพื�อการกํากับดูแลที�เหมาะสมและสามารถ
เปลี�ยนแปลงไดเ้มื�อจาํเป็น 

4.26 จดัให้มกีารประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปีภายใน 4 เดอืน นับแต่วนั
สิOนสุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ 

4.27 จดัให้มกีารเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที�เหมาะสมต่อผู้มสี่วนได้เสยี บุคคลผู้มคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ และผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง รวมถงึจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารที�สําคญัต่อผูถ้อืหุน้ใน
งบการเงนิและรายงานต่างๆ ที�จดัทําต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม โดยข้อมูลเหล่านั Oนควร
เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ก่อน และอาจเผยแพร่เพิ�มเตมิผ่านเว็บไซต์ของ
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บรษิทัฯ รวมทั Oงจดัให้มผีู้รบัผดิชอบในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ทั OงนีO คณะกรรมการบรษิัท
ควรดาํเนินการเผยแพรข่อ้มลูอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม และตรงต่อเวลา 

4.28 จดัทํารายงานประจําปีของคณะกรรมการบรษิทั และรบัผดิชอบต่อการจดัทําและการเปิดเผย 
งบการเงนิ เพื�อแสดงถงึฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานในรอบปีที�ผ่านมา และนําเสนอต่อ
ที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาและอนุมตั ิ

4.29 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ�งหรือหลายคนหรือบุคคลอื�นใด
ปฏิบัติการอย่างหนึ�งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการบรษิทัหรอือาจมอบอํานาจเพื�อให้บุคคลดงักล่าวมอีํานาจตามที�คณะกรรมการ
บรษิทัเหน็สมควรและภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร ซึ�งคณะกรรมการ
บรษิทัอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลี�ยนแปลงหรอืแก้ไขการมอบอํานาจนั Oน ๆ ได้เมื�อเหน็สมควร 
ทั OงนีO การมอบอํานาจนั Oน ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจหรอืมอบอํานาจช่วงที�ทําให้
บุคคลดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัริายการที�ตนหรอืบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วน
ได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดที�จะทําขึOนกบับรษิัทฯ หรอื
บรษิทัย่อย (ถ้าม)ี (ตามที�นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืประกาศอื�นใดของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง) เว้นแต่
ธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบรษิทัฯ และมหีลกัเกณฑเ์ดยีวกบัการทํารายการกบั
บุคคลภายนอก (Arm’s Length) 

4.30 ขอความเหน็ที�เป็นอิสระจากที�ปรกึษาทางวชิาชพีอื�นใดเมื�อเหน็ว่าจําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของ
บรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อยซึ�งการดําเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบยีบปฏบิตัิของบรษิัทฯ 
หรอืบรษิทัยอ่ย 

4.31 ร่วมกันรบัผิดต่อบุคคลที�ซืOอขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ ในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึOน
เนื�องจากการเปิดเผยขอ้มูลต่อผู้ถือหุ้นหรอืประชาชนทั �วไปโดยแสดงขอ้ความที�เป็นเท็จใน
สาระสําคญัหรอืปกปิดขอ้ความจรงิที�ควรบอกใหแ้จง้ในสาระสําคญัตามที�กําหนดในกฎหมาย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เว้นแต่กรรมการดงักล่าวจะพสิูจน์ได้ว่าโดยตําแหน่งหน้าที�
ตนไมอ่าจล่วงรูถ้งึความแทจ้รงิของขอ้มลูหรอืการขาดขอ้มลูที�ควรตอ้งแจง้นั Oน 

4.32 กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มหีน้าที�แจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึความสมัพนัธ ์การถอืหุน้
หรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม และการทําธุรกรรมของกรรมการ และ
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ รวมถงึบุคคลที�เกี�ยวขอ้งของกรรมการและผูบ้รหิารดงักล่าวกบับรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัยอ่ย ในลกัษณะที�อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหลกีเลี�ยงการทํา
รายการที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบรษิัทย่อย อย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม และตรงต่อเวลา  

4.33 รว่มกนัรบัผดิเพื�อความเสยีหายใดๆ อนัเกดิขึOนแก่บรษิทัฯ ตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดใน พ.ร.บ. 
บรษิทัมหาชน 
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4.34 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลตามขอ้บงัคบับรษิทั เมื�อเหน็ว่าบรษิทัฯ มกีําไร
สมควรพอและรายงานใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบเมื�อมกีารจา่ยเงนิปันผลระหว่างกาล 

4.35 ปฏบิตัหิน้าที�อื�นใดเกี�ยวกบักจิการของบรษิทัตามที�ผูถ้อืหุน้มอบหมาย 
4.36 สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ C ครั Oง 

5. วาระการดาํรงตาํแหน่งและการเลือกตั 4งกรรมการ 
5.1 การเลอืกตั Oงกรรมการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทั และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ทั OงนีOจะต้องมี

ความโปร่งใสและชดัเจนในการสรรหากรรมการ โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและ
ประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั Oนๆ รวมถึงคุณสมบตัิและการไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหา้ม โดยมรีายละเอยีดประกอบการพจิารณาที�เพยีงพอ เพื�อประโยชน์ในการตดัสนิใจของ
คณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

5.2 ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีทุกครั Oงใหก้รรมการจาํนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั Oงหมด
ออกจากตําแหน่ง  ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จาํนวนที�ใกลท้ี�สุดกบัส่วน 1 ใน 3 ทั OงนีO กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที� 2 
ภายหลงัจดทะเบยีนแปรสภาพบรษิทัฯ เป็นบรษิทัมหาชนจํากดันั Oน ให้ใช้วธิจีบัสลากกนัว่า
ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดนั Oน เป็นผู้ออกจาก
ตําแหน่ง  

5.3 กรรมการที�พน้จากตําแหน่งตามวาระอาจถูกเลอืกเขา้มาดํารงตําแหน่งใหมอ่กีได ้
5.4 นอกจากการพน้ตําแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตําแหน่งเมื�อ 

(1) เสยีชวีติ 
(2) ลาออก  
(3) ขาดคุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบรษิัทมหาชนจํากัด และ/หรอื

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(4) ที�ประชุมผู้ถอืหุ้นลงมตใิห้ออกด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้อืหุ้น

ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวน
หุน้ที�ถอืโดยผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

(5) ศาลมคีาํสั �งใหอ้อก 
5.5 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งใหย้ื�นใบลาออกต่อบรษิทัฯ โดยการลาออกใหม้ผีลตั Oงแต่

วนัที�ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ ทั OงนีO กรรมการซึ�งลาออก จะแจ้งการลาออกของตนให้นาย
ทะเบยีนบรษิทัมหาชนทราบดว้ยกไ็ด ้

5.6 ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบรษิัทเลอืกบุคคลใดบุคคลหนึ�งซึ�งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตาม
พ.ร.บ. บรษิทัมหาชน และพ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบที�
เกี�ยวขอ้งเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถดัไป เว้นแต่วาระของ
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กรรมการจะเหลอืน้อยกว่า B เดอืน บุคคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่ง
กรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระที�ยงัเหลอือยูข่องกรรมการที�ตนแทน 

6. การประชุม 
6.1 การประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบงัคบับรษิทั โดย

ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั Oงหมดจงึเป็นองคป์ระชุม 
ในกรณทีี�ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที�ประชุม หรอืไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าที�ได ้ถ้ามรีองประธาน
กรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุม ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมี
แต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที�ได้ใหก้รรมการซึ�งมาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานที�
ประชุม 

6.2 การวนิิจฉยัชีOขาดของที�ประชุมคณะกรรมการ ใหถ้อืเสยีงขา้งมาก โดยกรรมการคนหนึ�งมหีนึ�ง
เสยีงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ�งมสี่วนไดเ้สยีในเรื�องใดไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
ในเรื�องนั Oน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึOนอกีหนึ�งเสยีงเป็น
เสยีงชีOขาด 

6.3 การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จดัขึOนอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั Oง โดยให้ประธาน
กรรมการเป็นผูเ้รยีกประชุมคณะกรรมการ หรอืในกรณีจาํเป็น กรรมการตั Oงแต่ 2 คนขึOนไป อาจ
รอ้งขอให้ประธานกรรมการเรยีกประชุมกรรมการ ในกรณีเช่นว่านีO ใหป้ระธานกรรมการกําหนด
วนัประชุมภายใน 14 วนันบัแต่วนัที�ไดร้บัการรอ้งขอ 

6.4 ใหป้ระธานกรรมการ หรอืกรรมการที�ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้ําหนดวนั 
เวลาและสถานที�ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ซึ�งสถานที�ที�ประชุมนั Oนอาจกําหนดเป็น
อยา่งอื�นนอกเหนือไปจากทอ้งที�อนัเป็นที�ตั Oงสาํนกังานใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีงก็
ได ้หากประธานกรรมการหรอืกรรมการที�ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการ มไิดก้ําหนด
สถานที�ที�ประชุม ใหใ้ชส้ถานที�ตั Oงสาํนกังานใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นสถานที�ประชุม 

6.5 ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรอืผู้ซึ�งได้รบัมอบหมายส่งหนังสอื
นดัประชุมโดยทางไปรษณยีล์งทะเบยีน หรอืส่งมอบใหแ้ก่กรรมการโดยตรง โดยระบุวนั เวลา 
สถานที� และกจิการที�จะประชุมไปยงักรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณี
จาํเป็นรบีด่วน เพื�อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื�น หรอื
กําหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านั Oนกไ็ด ้

6.6 ในกรณีที�ผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ ให้มกีารแต่งตั Oงกรรมการ
อสิระคนหนึ�งร่วมพจิารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการด้วยเพื�อส่งเสรมิใหเ้กดิการ
ถ่วงดุลอํานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการและให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแล
กจิการที�ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน รวมทั Oงดแูลใหม้กีารบรรจเุรื�องสาํคญัเป็นวาระการประชุม  
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7. การประเมินผลของคณะกรรมการบริษทั 
การประเมนิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท จะจดัให้มขีึOนทุกปี โดยเป็นการ

ประเมนิทั Oงแบบคณะและรายบุคคล เพื�อนํามาปรบัปรุงการปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธผิลต่อผูถ้อืหุน้และ

องคก์รสงูสุด โดยหลกัเกณฑ ์ขั Oนตอนและผลการประเมนิในภาพรวมจะเปิดเผยในรายงานประจาํปี  

8. การเพิ3มทกัษะและการอบรม 
บรษิทัฯ สนบัสนุนใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดร้บัการพฒันาทกัษะที�เหมาะสมผ่านกระบวนการต่างๆอย่าง
สมํ�าเสมอเช่นการอบรมและการประเมนิเป็นตน้ 

 
จรรยาบรรณของบคุลากร (Code of Conduct) 
ความหมาย 

จรรยาบรรณของบุคลากร หมายถงึ ขอ้กําหนดมาตรฐานของความดงีาม สิ�งที�ควรประพฤต ิพฤตกิรรม
โดยรวมที�เหมาะสมและสงัคมยอมรบั ผู้มสี่วนเกี�ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายพงึมหีน้าที�ความรบัผดิชอบประพฤติ
ปฏบิตัติาม เพื�อการอยูร่ว่มกนัในองคก์ารอยา่งมคีวามสุข 
วตัถปุระสงค ์
1. เพื�อเป็นกรอบของความประพฤต ิพฤตกิรรม ที�เจา้ของ ผู้บรหิารทุกระดบัตลอดจนพนักงานทุกคนต้อง

ยดึถอืและปฏบิตัติามเสมอ 
2. เพื�อเตือนให้ตระหนักถึง ค่านิยม วฒันธรรม ขององค์การที�พนักงานต้องรู้ เข้าใจและแสดงออกผ่าน

พฤตกิรรมของแต่ละคน 
3. เพื�อเป็นเครื�องมอืในการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบัลกูคา้ คู่คา้ พนัธมติร ผูม้าตดิต่อรวมตลอด

ถงึสงัคม ชุมชนและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกภาคส่วนอยูร่ว่มกนัไดอ้ย่างสงบสุข 
 จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสงู 

คณะกรรมการบรษิัท มหีน้าที�รบัผดิชอบต่อการบรหิารจดัการ ดําเนินการของบรษิัท เพื�อให้การ
ประกอบธุรกิจมคีวามสําเรจ็ มผีลกําไร โดยยดึตามกรอบของแนวทางในการดําเนินการทางธุรกิจ ค่านิยม
องค์การ วสิยัทศัน์ เพื�อให้องค์การเตบิโตอย่างมั �นคงและยั �งยนื สอดคล้องกบัมาตรฐานของ คปภ. ธรรมาภิ
บาล ตลอดจนกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งรวมถงึพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(และที�ไดแ้ก้ไขเพิ�มเตมิ) พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และที�ไดแ้ก้ไขเพิ�มเตมิ) รวมถงึกฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที�เกี�ยวขอ้ง 
1. คณะกรรมการบรษิทั ประธานเจา้หน้าที�บรหิารและผู้บรหิารระดบัสูง ต้องรบัผดิชอบต่อธุรกจินายหน้า

ประกนัภยั ผู้ถอืหุ้น คู่ค้า คู่สญัญา พนัธมติรทางธุรกจิตลอดจนพนักงานทุกคน สรา้งความมั �นใจว่า จะ
บรหิารด้วยความซื�อสตัย ์โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เอารดั เอาเปรยีบ ส่งเสรมิภาพลกัษณ์องค์การใหเ้ป็นที�
ยอมรบัในธุรกจิ สงัคมประเทศชาต ิ

2. คณะกรรมการบรษิทั ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร และผูบ้รหิารระดบัสูง ต้องยอมรบัในการแข่งขนัในธุรกจิ
พร้อมต่อสู้ทางธุรกิจอย่างมอือาชพีด้วยความเป็นธรรม ไม่ฉกฉวยโอกาส ไม่เอาเปรยีบคู่แข่งขนั ไม่
ละเมดิสทิธสิ่วนบุคคล ไมแ่สวงหาขอ้มลูความลบัทางธุรกจิดว้ยวธิไีมสุ่จรติ 
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3. คณะกรรมการบรษิัท ประธานเจ้าหน้าที�บรหิารและผู้บรหิารระดบัสูง ต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริม 
นโยบายภาครฐั โดยให้ความเคารพต่อกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง สรา้ง ประสานและรกัษาความสมัพนัธ์กบั
หน่วยงาน  บุคคลทางภาครฐัที�เกี�ยวข้องกับทางธุรกิจ  ร่วมมอืในการให้ข้อมูลตามที�ได้รบัคําร้องขอ 
ประพฤตปิฏบิตัตินเป็นพลเมอืงด ี

4. คณะกรรมการบรษิทั ประธานเจา้หน้าที�บรหิารและผูบ้รหิารระดบัสูง ต้องแสดงออกซึ�งความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม ช่วยกนัรกัษาสภาพแวดลอ้ม การใชพ้ลงังาน ลดมลภาวะ  

5. คณะกรรมการบรษิทั ประธานเจา้หน้าที�บรหิารและผู้บรหิารระดบัสูง ต้องรบัผดิชอบต่อบุคลากรทุกคน 
ให้ปฏบิตังิานด้วยความสุข มคี่าตอบแทนที�เป็นธรรม มสีวสัดกิารพอเพยีงแก่อตัภาพ ได้รบัการปฏบิตั ิ
ปกครองด้วยความเป็นธรรม ยุติธรรม ปราศจากอคติ ได้รบัการอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะที�เป็น
ประโยชน์ต่อการทาํงาน  มโีอกาสเตบิโตกา้วหน้า 

จรรยาบรรณของพนักงาน 
1. พนกังานตอ้งประพฤต ิปฏบิตัติามกรอบของจรรยาบรรณอยา่งเคร่งครดั 
2. พนกังานตอ้งเคารพ เชื�อฟัง ผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้รหิาร ผูม้อีาวุโสกว่า ทั Oงในระหว่างการปฏบิตังิานและหรอื

นอกเวลาปฏบิตังิาน 
3. พนกังานตอ้งรกัษากฎระเบยีบวนิยัของบรษิทัอยา่งเครง่ครดั เคารพต่อกฎหมาย กระทําตวัเป็นพลเมอืงดี

ของชุมชน สงัคมและประเทศชาต ิ
4. พนักงานต้องรกัษาสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เพื�อนร่วมงาน รกัษาปกป้องขอ้มูลความลบั

ทางธุรกจิหรอืลูกค้า คู่ค้า ที�ตนมโีอกาสได้รบัทราบ เพราะหน้าที�การงาน ไม่นําเอาข้อมูลที�ได้มาโดยมิ
ชอบมาแจ้งแก่บริษัท เพื�อหวังประโยชน์ทางหน้าที�การงานหรือนําข้อมูลของบริษัท ไปแจ้งแก่
บุคคลภายนอก ไมว่่าจะมผีลประโยชน์ตอบแทนหรอืไมก่ต็าม 

5. พนกังานตอ้งไมก่ระทาํใดๆ ที�จะเป็นการแสวงหาประโยชน์ เพื�อส่วนตนหรอืเพื�อหน้าที�การงานโดยมชิอบ 
แมก้ารกระทาํนั Oนจะทาํใหบ้รษิทั ไดเ้ปรยีบกต็าม 

6. พนกังานตอ้งไมท่าํธุรกจิที�เขา้ขา่ยลกัษณะเดยีวกนัหรอืเป็นการแข่งขนักบับรษิทั เป็นอนัขาด ถอืเป็นการ
ขดัแยง้กนัทางผลประโยชน์หรอืผลประโยชน์ทบัซอ้น 

7. ใหถ้อืว่าจรรยาบรรณนีO เป็นส่วนหนึ�งของวนิัยพนักงาน ที�อาจมโีทษไดต้ามระเบยีบวนิัยและการลงโทษที�
กําหนดไว ้

การรายงาน การสอบสวน การละเมิดจรรยาบรรณ 
ผู้บงัคบับญัชาหรอืพนักงานคนใด พบเหน็ได้รบัทราบถึงพฤตกิรรมของผู้ใต้บงัคบับญัชาหรอืเพื�อน

รว่มงานที�น่าจะขดัหรอืแยง้กบัจรรยาบรรณ ต้องรบีรายงานให ้ “ผูร้กัษาจรรยาบรรณ” (Compliance  Officer) 
ทราบทนัท ีพรอ้มทั Oงมอบหลกัฐาน เอกสารที�เป็นเครื�องยนืยนัประกอบการรายงานดว้ย (หากม)ี 

ผู้รกัษาจรรยาบรรณ ต้องดําเนินการสบืสวน สอบสวน หาขอ้เทจ็จรงิโดยมชิกัช้า  ทั OงนีOหากมคีวาม
จาํเป็นใหข้อความรว่มมอืกบัฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคลได ้
 เมื�อได้ขอ้มูลเพยีงพอต่อการพจิารณาตดัสนิใจ ให้นําเสนอรายงานตรงต่อประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
โดยประกอบกบัคําชีOแจงมลูพฤตกิรรม ความผดิต่อจรรยาบรรณและคําเสนอแนะสําหรบัการดําเนินการในขั Oน
ต่อไป 
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ให้มีการบันทึกรายงานกรณีดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และนําสําเนาเก็บไว้ในแฟ้มประวัติ
พนกังานผูเ้กี�ยวขอ้ง 
 
การบริหารความเสี3ยง (Risk Management) 

เพื�อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ กลต. ในเรื�องการบริหารความเสี�ยง จึงเห็นสมควรให้
ดาํเนินการดงันีO 
วตัถปุระสงค ์

นโยบายการบรหิารความเสี�ยง จดัทําขึOนเพื�อให้องค์กร ผู้บรหิาร พนักงาน สามารถทํางานได้อย่าง
มั �นใจ เพราะได้ผ่านการคิด ทบทวน ประเมินถึงผลได้ผลเสียมาแล้วเป็นอย่างดี ประสิทธิภาพของการ
ดาํเนินการต่างๆ ไดร้บัการยอมรบัใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรบัผลไดแ้มห้ากเกดิความเสยีหายบา้งกต็าม 
นโยบาย 

1. เพื�อใหเ้ป็นแนวทางการบรหิารจดัการความเสี�ยงที�เหมาะสม 
2. เพื�อใหม้รีะบบในการควบคุม กํากบั ตดิตาม ประเมนิในงานที�มคีวามเสี�ยง 
3. เพื�อใหม้ั �นใจว่าสามารถบรหิารจดัการความเสี�ยงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

คณะกรรมการบริหารความเสี3ยง  
 

9.  วตัถปุระสงค ์ 
ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั �น จาํกดั ("บริษทัฯ") ครั Oงที� D/B{|C มมีติ

อนุมตักิฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง โดยมวีตัถุประสงค์เพื�อกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที�

ของคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงของบรษิทัฯ เพื�อกําหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสี�ยงให้

ครอบคลุมทั �วทั Oงองค์กร รวมทั Oงกํากบัดูแลใหบ้รษิทัฯ มรีะบบหรอืกระบวนการบรหิารจดัการความ

เสี�ยงเพื�อควบคุมความเสี�ยงและลดผลกระทบของความเสี�ยงต่อธุรกจิของบรษิทัฯ โดยมหีน้าที�สําคญั

ในการระบุความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ กําหนดมาตรการป้องกนั และ

ตดิตามดแูลการปฏบิตัติามมาตรการดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสม และเพื�อใหค้ณะกรรมการบรหิารความ

เสี�ยงมคีวามเขา้ใจบทบาท หน้าที�และความรบัผดิชอบของตนเอง คณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้มีตกิําหนด

กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงเพื�อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัสิําหรบัคณะกรรมการบรหิารความ

เสี�ยง 

=.  องคป์ระกอบ 
B.C คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงประกอบด้วยกรรมการ และ/หรอืผู้บรหิารจํานวนไม่น้อยกว่า 3 

คน โดยตอ้งมกีรรมการบรหิารความเสี�ยงอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอสิระ  
B.B ให้คณะกรรมการบรษิัทหรอืคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงเลอืกและแต่งตั Oงกรรมการบรหิาร

ความเสี�ยงคนหนึ�งเป็นประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 
B.D ให้คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงเป็นผูพ้จิารณาแต่งตั Oงเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความ

เสี�ยง เพื�อช่วยเหลอืการดาํเนินงานของคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงเกี�ยวกบัการนัดหมายการ
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ประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุม นําส่งเอกสารประกอบการประชุม และบนัทกึรายงานการ
ประชุม 

0.  คณุสมบติั 
D.C กรรมการบรหิารความเสี�ยงต้องเป็นบุคคลที�มคีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์ที�จะเป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นอยา่งด ีและเพยีงพอที�จะสามารถทําหน้าที�ในฐานะ
กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

D.B กรรมการบรหิารความเสี�ยงต้องมคีวามเขา้ใจเกี�ยวกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐานความเสี�ยง 
และสภาพแวดลอ้มที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 

D.D กรรมการบริหารความเสี�ยงต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที�
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. B{D{ (รวมทั Oงที�มกีารแก้ไขเพิ�มเตมิ) พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ  .ศ  .  2535 (รวมทั Oงที�มกีารแก้ไขเพิ�มเติม) รวมถึงประกาศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกําหนด รวมทั Oงต้องไม่มลีกัษณะที�แสดงถงึการขาดความ
เหมาะสมที�จะได้รบัความไว้วางใจให้เป็นกรรมการหรอืผู้บริหารตามที�คณะกรรมการกํากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด 

6.  หน้าที3และความรบัผิดชอบ 
�.C พิจารณาและระบุความเสี�ยงที�สําคญัของการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ที�อาจเกิดขึOนทั Oงจาก

สภาพแวดล้อมทั Oงภายในและภายนอกองค์กรพร้อมวิเคราะห์และประเมินโอกาสที�จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี�ยงและผลกระทบต่างๆ เทยีบกบัระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได ้(Risk Appetite) 
และจดัลําดบัความเสี�ยง โดยพิจารณาทั Oงปัจจยัทั Oงภายในและภายนอกองค์กรที�อาจส่งผลให้
บรษิัทฯ ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ที�กําหนดไว้ เช่น ความเสี�ยงด้านการลงทุน ด้านการ
ประกอบธุรกจิ ดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นการตลาด ดา้นการเงนิ ดา้นการปฏบิตักิาร ดา้นความ
ปลอดภยัของขอ้มูล ด้านกฎหมายและกฎระเบยีบตลอดจนความเสี�ยงที�อาจกระทบต่อชื�อเสยีง
ของบรษิทัฯ เป็นต้น รวมถงึเสนอแนะวธิป้ีองกนั และวธิบีรหิารความเสี�ยงดงักล่าวใหอ้ยู่ในระดบั
ที�ยอมรบัได้ โดยกําหนดเป็นนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบรหิารความเสี�ยงต่างๆ ที�
เกี�ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณา 

�.B กําหนดนโยบายแนวทางการบรหิารจดัการความเสี�ยงใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ ์และเป้าหมายธุรกจิ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

�.D กํากบัดูแลการปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารความเสี�ยงและกรอบการบรหิารความเสี�ยงเพื�อให้
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมรีะบบการบรหิารความเสี�ยงที�มปีระสทิธภิาพทั �วทั Oงองค์กรและมกีาร
ปฏบิตัอิย่างต่อเนื�องโดยคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงสามารถพจิารณาจดัตั Oงหน่วยงาน เพื�อ
ทาํหน้าที�รบัผดิชอบในการจดัการบรหิารความเสี�ยงขึOนในทุกสายงานหรอืฝ่ายงานของบรษิทัย่อย
ที�ประกอบธุรกิจหลัก ตามความเหมาะสมเพื�อให้หน่วยงานดังกล่าวดําเนินการติดตามและ
รายงานใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงทราบถงึการปฏบิตัติามนโยบายบรหิารความเสี�ยง 
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ของบรษิัทฯรวมทั Oงมอีํานาจเชญิพนักงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยที�เกี�ยวข้องมาชีOแจงให้
ความเหน็เขา้รว่มประชุมหรอืส่งเอกสารตามที�เหน็ว่าเกี�ยวขอ้งจาํเป็น 

�.� วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายบรหิารความเสี�ยง โดยสามารถประเมนิ ติดตาม และดูแล
ระดบัความเสี�ยงขององคก์รใหอ้ยูใ่นระดบัที�เหมาะสม 

�.{ ประเมนิความเพยีงพอของกลยุทธ์การบรหิารความเสี�ยงและประสทิธภิาพของการบรหิารความ
เสี�ยง เพื�อดแูลระดบัความเสี�ยงขององคก์รใหอ้ยูใ่นระดบัที�เหมาะสม 

�.| ตดิตามสถานะความเสี�ยง รวมถงึความคบืหน้าในการบรหิารความเสี�ยง ประเดน็ที�ต้องคําเนินการ
แก้ไขปรบัปรุง เพื�อใหส้อดคลอ้งกบักรอบนโยบายและกลยุทธ์การบรหิารความเสี�ยง ทั OงนีOต้องมี
รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบทุกไตรมาส 

�.� กํากบัดแูลและสนบัสนุนใหก้ารบรหิารความเสี�ยงประสบความสาํเรจ็ โดยมุ่งเน้นการคํานึงถงึความ
เสี�ยงในแต่ละปัจจยัเพื�อประกอบการตดัสนิใจที�เหมาะสม ทั OงนีO คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงมี
หน้าที�ติดตามและประเมนิผลการปฏบิตัิตามกรอบการบรหิารความเสี�ยงทั �วทั Oงองค์กร อีกทั Oง
ปรบัปรุงแผนการดําเนินงานเพื�อลดความเสี�ยงอย่างต่อเนื�องให้เหมาะสมกบัสภาวะการดําเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ 

�.� พจิารณารายงานความเสี�ยงจากหน่วยงานที�รบัผดิชอบในการจดัการบรหิารความเสี�ยงเพื�อตดิตาม
ความเสี�ยงที�สําคญัในระดบัองค์กรรวมถงึให้ข้อคดิเห็นในความเสี�ยงที�อาจเกิดขึOนแนวทางการ
กําหนดมาตรการควบคุมหรอืแผนการจดัการความเสี�ยงเพื�อใหม้ั �นใจว่ากลุ่มบรษิทัมกีารจดัการ
ความเสี�ยงอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม 

�.E ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัขอ้มลูความเสี�ยงและการควบคุมภายในที�สําคญั
เพื�อให้คณะกรรมการตรวจสอบนําไปประกอบการพจิารณาอนุมตัิแผนการตรวจสอบภายใน
เพื�อให้เกดิความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลว่าบรษิัทฯมรีะบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมต่อ
การจดัการความเสี�ยงรวมทั Oงมกีารนําระบบบรหิารความเสี�ยงมาปรบัใชอ้ย่างเหมาะสมและมกีาร
ปฏบิตัทิั �วทั Oงองคก์ร 

�.C� รายงานผลการประเมนิความเสี�ยง และผลการดําเนินงานเพื�อลดความเสี�ยงให้คณะกรรมการ
บรษิทัทราบเป็นประจํา ในกรณีที�มเีรื�องสําคญัซึ�งส่งผลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อฐานะการเงนิ
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงจะต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาโดยเรว็ที�สุด 

�.CC ให้ความรู้ ความเข้าใจปลูกฝังวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี�ยงแก่ผู้บริหาร ตลอดจน
พนกังานในบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยโดยสมํ�าเสมอ 

�.CB ทบทวนความเพยีงพอความมปีระสทิธภิาพของมาตรการในการจดัการกบัความเสี�ยงว่าสามารถ
จดัการหรอืรบัมอืไดอ้ยา่งทนัท่วงทเีพื�อดูแลระดบัความเสี�ยงขององคก์รใหอ้ยู่ในระดบัที�เหมาะสม
ควบคุม กํากบั ดแูลการปฏบิตังิานของหน่วยงานที�รบัผดิชอบในการจดัการบรหิารความเสี�ยงของ
สายงานต่างๆ 
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�.CD สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั Oง เพื�อนําเสนอขออนุมตัิ
จากคณะกรรมการบรษิทั 

�.C� ปฏิบตัิการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายและคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง
เหน็ชอบดว้ย 

�.C{ กรรมการบรหิารความเสี�ยงต้องแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมสี่วนได้เสยีในสญัญาที�
บรษิทัฯ ทําขึOนไม่ว่าโดยตรง หรอืโดยอ้อม หรอืถอืหุ้น หุ้นกู้ เพิ�มขึOนหรอืลดลงในบรษิทัฯ หรอื
บรษิทัในเครอื 

T.  วาระการดาํรงตาํแหน่งและการเลือกตั 4งกรรมการ 
{.C คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงแต่งตั Oงโดยคณะกรรมการบรษิัท โดยพิจารณาจากความรู้และ

ประสบการณ์ของบุคคลนั Oน ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการป้องกนัความเสี�ยงในการ
ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯและใหม้วีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

{.B นอกจากการพน้ตําแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบรหิารความเสี�ยงพน้จากตําแหน่งเมื�อ 
(ก) พน้สภาพจากการเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 
(ข) เสยีชวีติ 
(ค) ลาออก  
(ง) ขาดคุณสมบัติหรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบรษิัทมหาชน และ/หรอืกฎหมาย

หลกัทรพัยฯ์ 
(จ) คณะกรรมการบรษิทัหรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหพ้น้จากตําแหน่ง 
(ฉ) ศาลมคีาํสั �งใหอ้อก 

{.D กรรมการบรหิารความเสี�ยงคนใดจะลาออกจากตําแหน่งใหย้ื�นใบลาออกต่อบรษิทัฯ การลาออกใหม้ี
ผลตั Oงแต่วนัที�ใบลาออกไปถงึบรษิทัฯ  

{.� ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการบรหิารความเสี�ยงว่างลงให้คณะกรรมการบรษิทัเลอืกบุคคลใดบุคคล
หนึ�งซึ�งมคีุณสมบตัคิรบถว้นและเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการบรหิารความเสี�ยงแทน โดยบุคคลที�เขา้
เป็นกรรมการบริหารความเสี�ยงแทนอยู่ ในตําแหน่งได้เพียงวาระที�ย ังคงเหลืออยู่ของ
กรรมการบรหิารความเสี�ยงซึ�งตนแทน 

i.  การประชุม 
|.C ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงต้องมกีรรมการบรหิารความเสี�ยงมาประชุมไม่น้อย

กว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการบรหิารความเสี�ยงทั Oงหมดจงึเป็นองค์ประชุม ในกรณีที�ประธาน
คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงไม่อยู่ในที�ประชุม หรอืไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ถ้ามรีอง
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงให้รองประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงเป็น
ประธานที�ประชุม ถา้ไมม่รีองประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง หรอืมแีต่ไม ่

|.B สามารถปฏบิตัหิน้าที�ได้ให้กรรมการบรหิารความเสี�ยงซึ�งมาประชุมเลอืกกรรมการบรหิารความ
เสี�ยงคนหนึ�งเป็นประธานที�ประชุม 
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|.D การวินิจฉัยชีOขาดของที�ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงให้ถือเสียงข้างมาก โดย
กรรมการบรหิารความเสี�ยงคนหนึ�งมหีนึ�งเสยีงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบรหิารความ
เสี�ยงซึ�งมสี่วนไดเ้สยีในเรื�องใดไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั Oน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้
ประธานในที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึOนอกีหนึ�งเสยีงเป็นเสยีงชีOขาด 

|.� การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงจะจดัให้มหีรอืเรยีกประชุมได้ตามที�เห็นสมควร แต่
การประชุมตามปกตติ้องจดัขึOนอย่างน้อยปีละ 4 ครั Oง เว้นแต่มเีหตุจําเป็นไม่สามารถประชุมได ้
โดยให้ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงเป็นผู้เรยีกประชุมคณะกรรมการบรหิารความ
เสี�ยง หรอืในกรณีจําเป็น ถ้ากรรมการบรหิารความเสี�ยงตั Oงแต่ 2 คนขึOนไป ร้องขอให้ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ให้ประธาน
คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงกําหนดวนัประชุมภายใน 14 วนันบัแต่วนัที�ไดร้บัการรอ้งขอ 

|.{ ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงหรอืกรรมการบรหิารความเสี�ยงที�ไดร้บัมอบหมายจาก
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงเป็นผู้กําหนดวัน เวลาและสถานที�ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี� ยง  ซึ� งสถานที�ที�ประ ชุมนั Oนอาจกํ าหนดเ ป็นอย่ างอื� น
นอกเหนือไปจากทอ้งที�อนัเป็นที�ตั Oงสํานักงานใหญ่ของบรษิทัฯ กไ็ด ้หากประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี�ยงหรือกรรมการบริหารความเสี�ยงที�ได้ร ับมอบหมายจากประธานคณะ
กรรมการบรหิารความเสี�ยงมไิดก้ําหนดสถานที�ที�ประชุมใหใ้ชส้ถานที�ตั Oงสํานักงานใหญ่ของบรษิทั
ฯ เป็นสถานที�ประชุม 

|.| ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง ให้ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 
หรอืผูซ้ึ�งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสอืนดัประชุมและเอกสารอื�นใดที�จาํเป็นต่อการประชุมและการลง
มติของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่
กรรมการบรหิารความเสี�ยงโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานที� และกิจการที�จะประชุมไปยงั
กรรมการบรหิารความเสี�ยงไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่กรณีจําเป็นรบีด่วน เพื�อ
รกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทัฯ จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื�น หรอืกําหนดวนัประชุมให้
เรว็กว่านั Oนกไ็ด ้

j.  อาํนาจการดาํเนินการ 
�.C คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงมอีํานาจแต่งตั Oงเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงเพื�อ

ช่วยเหลอืการดาํเนินงานของคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 
�.B คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงมอีํานาจขอความเห็นที�เป็นอสิระจากที�ปรกึษาทางวชิาชพีเมื�อ

เหน็ว่าจําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบรษิัทฯ ซึ�งการดําเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบยีบปฏบิตัิ
ของบรษิทัฯ 

�.D คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีอํานาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ  
และบรษิทัยอ่ย เพื�อประกอบการพจิารณาเพิ�มเตมิในเรื�องต่างๆ ได ้
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k. การรายงาน 
8.1  คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที�แต่งตั Oงโดยคณะกรรมการบรษิทั 

เพื�อให้ช่วยศึกษาและประเมินความเสี�ยงเพื�อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนั Oน 
คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงจงึมคีวามรบัผดิชอบในการรายงานผลการปฏบิตัหิน้าที�ต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเป็นประจาํทุกไตรมาส 

8.2  คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงจะต้องรายงานผลการปฏบิตัหิน้าที�ต่อคณะกรรมการบรษิทั 
โดยเปิดเผยรายละเอยีดดงัต่อไปนีO 
(ก) จาํนวนครั Oงในการประชุม 
(ข) จาํนวนครั Oงที�กรรมการบรหิารความเสี�ยงแต่ละคนเขา้รว่มประชุม 
(ค) ผลการปฏบิตัหิน้าที�ตามกฎบตัร (Charter) ที�กําหนดไว ้

1.  การประเมินผล 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงจะจดัใหม้ขีึOนทุกปี โดยเป็น

การประเมนิทั Oงแบบคณะและรายบุคคล และรายงานผลการประเมนิประจาํปีต่อคณะกรรมการบรษิทั
เพื�อนํามาปรบัปรงุการปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธผิลต่อผูถ้อืหุน้และองคก์รสงูสุด 

การรบัรู้ถึงวฒันธรรมการบริหารความเสี3ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงต้องสร้างจิตสํานึกในการบริหารความเสี�ยงให้เกิดขึOนในบริษัท 

ปลูกฝังให้บุคลากรทุกระดบัทุกคนตระหนักและยอมรบัให้การบรหิารความเสี�ยงเป็นส่วนหนึ�งของการทํางาน 
โดยการกําหนดทศิทาง นโยบาย แนวปฏบิตัใินการบรหิารความเสี�ยง ใหพ้นักงานทุกคนรบัรู ้เขา้ใจและปฏบิตัิ
ตามอยา่งเคร่งครดั มกีารสื�อสารตอกยํOาความเขา้ใจเป็นครั Oงคราวผ่านการอบรมและพฒันา มกีารกํากบั ตรวจ
ตรา ตดิตามอย่างใกลช้ดิ รวมตลอดถงึการบูรณาการการบรหิารความเสี�ยงเขา้กบัการกํากบัดูแลกจิการ การ
ตรวจสอบภายในของบรษิทั 
ประเภทของความเสี3ยง 

1. ความเสี�ยงดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk) หมายถงึ ความเสี�ยงที�เกดิจากการกําหนด นโยบาย กล
ยุทธ์และแผนกลยุทธ ์แผนการดําเนินงานและการนําไปปฏบิตั ิไม่เหมาะสม   ไม่สอดคล้องกบั
ปัจจยัภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อนัส่งผลต่อ รายได้ เงนิกองทุนและหรอืการดํารงอยู่
ของบรษิทั 

2. ความเสี�ยงในระดบัธุรกจิ (Business Risk) หมายถงึ ความเสี�ยงที�เกดิในระดบัสําคญั จากการ
กําหนดรูปแบบธุรกจิ (Business Model) การประกอบธุรกจิ จากการที�ไม่ได้รบัชําระเงนิจาก
ลูกหนีOตามภาระผูกพนั เสี�ยงจากการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เสี�ยงจากการชงกังนัของธุรกิจ 
เสี�ยงจากการลงทุนและเสี�ยงจากการปฏบิตัผิดิ ฝ่าฝืน ขดัต่อกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของราชการที�
ธุรกจิเกี�ยวขอ้ง 

3. ความเสี�ยงจากกระบวนการปฏบิตังิาน (Process Risk) หมายถงึ ความเสี�ยงที�เกดิจากการขาด
การกํากบัดูแลระบบ กระบวนการ ขั Oนตอน วธิกีารในการปฏบิตังิาน ระบบในการบรหิารบุคคล 
การมเีหตุการณ์จากภายนอก และส่งผลต่อการหารายได ้และเงนิกองทุน ของบรษิทั 
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4. ความเสี�ยงจากปัจจยัในตลาดภายนอก (Market Risk) หมายถงึ ความเสี�ยงจากปัจจยัภายนอก
ซึ�งส่งผลในวงกวา้งและกระทบต่อตลาดการเงนิการลงทุน ซึ�งอาจส่งผลต่อรายไดแ้ละเงนิกองทุน
ของบรษิทั เช่น อตัราดอกเบีOย อตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ราคานํOามนั เป็นตน้ 

5. ความเสี�ยงดา้นเครดติ (Credit Risk) หมายถงึ ความเสี�ยงที�เกดิจากคู่สญัญา คู่คา้ พนัธมติร ไม่
สามารถปฏบิตัติามภาระที�ไดต้กลงไว้ รวมถงึการที�คู่สญัญาคู่ค้าพนัธมติร อาจถูกปรบัลดอนัดบั
ความน่าเชื�อถอื ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงนิกองทุนของบรษิทั 

ขอบเขตการบริหารความเสี3ยง 
ขอบเขตของความเสี�ยงที�บรษิทัตอ้งกําหนด ตอ้งครอบคลุม ดงัต่อไปนีO 

1. การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์
2. การกําหนดอตัราเบีOยประกนั 
3. การพจิารณารบัประกนั 
4. การจดัการค่าสนิไหมทดแทน 
5. การประกนัภยัต่อ 
6. การลงทุนประกอบธุรกจิอื�น 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  
9.  วตัถปุระสงค ์

ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั �น จาํกดั ("บริษทัฯ") ครั Oงที� C/B{|C มมีตอินุมตักิฎ
บตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ�งเป็น
กลไกที�สําคญัประการหนึ�งของการกํากบัดูแลกจิการที�ดเีพื�อสรา้งความมั �นใจให้แก่ผู้มสี่วนได้เสยีว่า
การดําเนินการของบรษิัทฯ มรีะบบตรวจสอบภายในและระบบการควบคุมภายในที�มปีระสทิธภิาพ 
และเพื�อป้องกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ และเพื�อใช้เป็นแนวทางปฏบิตัิสําหรบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเพื�อให้คณะกรรมการบรษิทั รวมทั Oงผู้บรหิาร และฝ่ายจดัการ มคีวามเขา้ใจขอบเขต
การทาํงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. องคป์ระกอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ตอ้งมอีงคป์ระกอบดงัต่อไปนีO 
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ โดยมจีาํนวนไมน้่อยกว่า 3 คน 
2.2 กรรมการตรวจสอบมีทกัษะความชํานาญที�เหมาะสมตามภารกิจที�ได้รบัมอบหมาย โดย

กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คนตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจหรอืมปีระสบการณ์ดา้นการบญัชี
หรอืการเงนิที�เพยีงพอที�จะสามารถทาํหน้าที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถอืของงบการเงนิได ้

2.3 ให้คณะกรรมการของบรษิัทหรอืที�ประชุมผู้ถือหุ้นหรอืคณะกรรมการตรวจสอบเลือกและ
แต่งตั Oงกรรมการตรวจสอบคนหนึ�งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.4 ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พจิารณาแต่งตั Oงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อ
ช่วยเหลอืการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัการนัดหมายการประชุม การ
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จดัเตรยีมวาระการประชุม การนําส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบนัทกึรายงานการ
ประชุม 

3. คณุสมบติั 
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ที�ได้รบัความเชื�อถอืและเป็นที�ยอมรบัโดยทั �วไป และสามารถ
อุทศิเวลาอยา่งเพยีงพอในการดาํเนินหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมคีุณสมบตัดิงันีO 
3.1 คุณสมบตัทิั �วไป 

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มสีทิธิออกเสยีงทั Oงหมดในบรษิัทฯ บรษิัท
ใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัทฯ 
ทั OงนีO โดยใหน้บัรวมหุน้ที�ถอืโดยผูเ้กี�ยวขอ้งดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรกึษาที�ได้
เงนิเดอืนประจํา หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัท
ร่วม บรษิัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มอีํานาจควบคุมของ
บรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเขา้
ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั OงนีO ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณี
ที�กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที�ปรกึษา ของส่วนราชการซึ�งเป็นผู้ถอืหุ้น
รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที�มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย 
ในลกัษณะที�เป็นบดิา มารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั Oงคู่สมรสของบุตร ของ
กรรมการรายอื�น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลที�จะไดร้บั
การเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัทฯ หรอืบรษิัท
ยอ่ย 

(ง) ไมม่ ีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที�อาจเป็นการ
ขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทั Oงไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที�มี
นัย หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของผู้ที�มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ 
บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะ
ไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตั Oงใหเ้ขา้
ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ อกีทั Oงไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้ส่วนเสยีไม่ว่า
ทางตรงหรอืทางออ้มทั Oงในดา้นการเงนิและการบรหิารงานของบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื 
บรษิทัรว่ม หรอืบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ในลกัษณะที�จะทาํใหข้าดความเป็นอสิระ 
ความสมัพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการทางการค้าที�กระทําเป็นปกติเพื�อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี�ยวกบัสนิทรพัยห์รอื
บรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิด้วยการรบัหรอืให้กู้ยมื คํOา
ประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีOสนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื�นทํานองเดยีวกนั 
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ซึ�งเป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนีOที�ต้องชําระต่ออกีฝ่ายหนึ�ง ตั Oงแต่รอ้ยละ 3 
ของสนิทรพัยท์ี�มตีวัตนสุทธขิองบรษิทัหรอืตั Oงแต่ 20 ล้านบาทขึOนไป แลว้แต่จาํนวน
ใดจะตํ�ากว่า ทั OงนีO การคํานวณภาระหนีOดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารคํานวณมูลค่า
ของรายการที�เกี�ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑใ์นการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนีO
ดงักล่าว ให้นับรวมภาระหนีOที�เกดิขึOนในระหว่างหนึ�งปีก่อนวนัที�มคีวามสมัพนัธ์ทาง
ธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืนิตบุิคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ 
และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียั ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของสํานักงานสอบ
บญัช ีซึ�งมผีู้สอบบญัชบีรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืผู้มอีํานาจ
ควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตั Oงใหเ้ขา้ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

(ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้การบรกิารเป็นที�
ปรกึษากฎหมายหรอืที�ปรกึษาทางการเงนิ ซึ�งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาท
ต่อปีจากบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอีํานาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนีัย ผู้มอีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผู้
ให้บรกิารวชิาชพีนั Oนด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวนัไดร้บัแต่งตั Oงใหเ้ขา้ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 
ในกรณีที�บุคคลที�บรษิทัฯ แต่งตั Oงให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระเป็นบุคคลที�มหีรอื
เคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่าที�กําหนดตามขอ้ 
(ง) หรอื (ฉ) ใหบ้รษิทัฯ ได้รบัการผ่อนผนัขอ้ห้ามการมหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจหรอืการให้บรกิารทางวิชาชีพเกินมูลค่าดงักล่าวก็ต่อเมื�อบรษิัทฯ ได้จดัให้มี
ความเห็นคณะกรรมการบรษิทัที�แสดงว่าได้พจิารณาตามหลกัในมาตรา �E/� แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์พ.ศ. B{D{ (และที�แก้ไขเพิ�มเติม) 
แล้วว่าการแต่งตั Oงบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที�และการให้
ความเหน็ที�เป็นอสิระและจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนีOในหนังสอืนัดประชุมผู้ถอื
หุน้ในวาระพจิารณาแต่งตั Oงกรรมการอสิระดว้ย 
(C)   ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพี ที�ทําใหบุ้คคล

ดงักล่าวมคีุณสมบตัไิมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนด 
(B)   เหตุผลและความจําเป็นที�ยงัคงหรอืแต่งตั Oงให้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการ
อสิระ 
(D)   ความเหน็ของคณะกรรมการในการเสนอให้มกีารแต่งตั Oงบุคคลดงักล่าวเป็น
กรรมการอสิระ 
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เพื�อประโยชน์ตามข้อ  )จ  (และ   )ฉ  (คําว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที�ได้รบั
มอบหมายจากสาํนกังานสอบบญัช ีหรอืผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ใหเ้ป็นผูล้งลายมอืชื�อ
ในรายงานการสอบบญัช ีหรอืรายงานการให้บรกิารทางวชิาชพี  )แล้วแต่กรณี  (ใน
นามของนิตบุิคคลนั Oน 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที�ได้รบัการแต่งตั OงขึOนเพื�อเป็นตวัแทนเพื�อรกัษาผลประโยชน์ของ
กรรมการบรษิทั ผู้ถอืหุน้รายใหญ่  หรอืผูถ้อืหุ้น ซึ�งเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผู้ถอืหุน้ราย
ใหญ่ นอกจากนีOแลว้ยงัต้องสามารถแสดงความเหน็หรอืรายงานไดอ้ย่างมอีสิระ ตาม
ภารกจิที�ไดร้บัมอบหมายโดยไม่ต้องคํานึงถงึผลประโยชน์ใดๆ ที�จะมาบบีบงัคบัใหไ้ม่
สามารถแสดงความเหน็ไดต้ามที�พงึจะเป็น 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที�มสีภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนัที�มนีัยกับบรษิัทฯ  
หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที�มนีัยในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการที�มสี่วน
รว่มบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรกึษา ที�รบัเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ย
ละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มสีทิธอิอกเสยีงทั Oงหมดของบรษิัทอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มี
สภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนัที�มนียักบักจิการของบรษิทัฯหรอืบรษิทัยอ่ย 

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื�นใดที�ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกับการ
ดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

(ญ) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัตามคุณสมบตัทิี�สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ("ตลาด
หลกัทรพัยฯ์") กําหนด 

3.2 คุณสมบตัเิฉพาะ 
(ก) ไมเ่ป็นกรรมการที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการดําเนิน

กจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั 

(ข) ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั เฉพาะที�
เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

4. การแต่งตั 4ง วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพ้นจากตาํแหน่ง 
4.1 การแต่งตั Oง 

(ก) คณะกรรมการบรษิทัหรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผู้แต่งตั Oงกรรมการอสิระและกรรมการ
ตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมการบรษิทั 

(ข) ใหค้ณะกรรมการของบรษิทัหรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการตรวจสอบเลอืก
และแต่งตั Oงกรรมการตรวจสอบคนหนึ�งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ค) เมื�อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดาํรงตําแหน่งหรอืมเีหตุที�กรรมการตรวจสอบไม่
สามารถอยู่ไดจ้นครบวาระ และมผีลใหจ้าํนวนสมาชกิน้อยกว่า D คน คณะกรรมการ
บรษิทั หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้มหีน้าที�แต่งตั Oงกรรมการตรวจสอบที�มคีุณสมบตัแิละไม่มี
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ลกัษณะต้องห้ามทดแทนให้ครบถ้วนภายใน D เดอืนนับแต่วนัที�จํานวนสมาชกิไม่
ครบถว้น เพื�อใหเ้กดิความต่อเนื�องในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.2 วาระการดาํรงตําแหน่ง 
กรรมการตรวจสอบมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ D ปีซึ�งมวีาระการดํารงตําแหน่งตาม
วาระของการเป็นกรรมการบรษิัทฯและเมื�อครบวาระดํารงตําแหน่งอาจได้รบัการพจิารณา
แต่งตั Oงให้ดํารงตําแหน่งใหม่ได้ตามที�คณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าเหมาะสมโดยกรรมการ
ตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งต่อเนื�องไม่เกิน E ปีและให้กรรมการตรวจสอบที�พ้น
ตําแหน่งตามวาระอยู่รกัษาการในตําแหน่งเพื�อปฏบิตัิหน้าที�ต่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งตั Oง
กรรมการมาแทนตําแหน่งเว้นแต่กรณีที�ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัแล้วแต่
ไมไ่ดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัอกี 

4.3 การพน้จากตําแหน่ง 
กรรมการตรวจสอบพน้จากตําแหน่งเมื�อ 
(ก) ครบกําหนดตามวาระ 
(ข) พน้จากการเป็นกรรมการของบรษิทั 
(ค) ลาออก 
(ง) เสยีชวีติ 
(จ) คณะกรรมการบรษิทัหรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหพ้น้จากตําแหน่ง 
(ฉ) ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการตรวจสอบหรอืกรรมการอสิระตามกฎบตัรนีOหรอืตาม

หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนหรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
(ช) ศาลมคีาํสั �งใหอ้อก 
ทั OงนีOการลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที�ยงัดํารงตําแหน่งคณะกรรมการบรษิทัอยู่
ให้ยื�นใบลาต่อประธานกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย C เดือนพร้อมเหตุผลโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตัพิรอ้มส่ง
สําเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบและเพื�อให้คณะกรรมการบริษัทฯได้
พจิารณาแต่งตั Oงบุคคลอื�นที�มคีุณสมบตัคิรบถว้นทดแทนบุคคลที�ลาออก 
กรณีกรรมการตรวจสอบลาออก หรอืพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ให้
บริษัทแจ้งตลาดหลักทรพัย์ฯ ทันที ทั OงนีO กรรมการตรวจสอบที�ลาออกหรือถูกถอดถอน
สามารถชีOแจงถึงสาเหตุดงักล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยไ์ด ้

5. การประชุม 
5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มกีําหนดการประชุมอย่างสมํ�าเสมอเป็นประจําอย่างน้อยทุก 3 

เดอืน เพื�อพจิารณางบการเงนิรายไตรมาส/ประจําปี และเรื�องอื�นๆ ตามอํานาจหน้าที� โดย
ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอก ผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และฝ่าย
บรหิาร เพื�อสอบทานงบการเงนิทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอืในกรณี
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ที�ฝ่ายบรหิารจะมกีารทํารายการเกี�ยวโยงกนั หรอืรายการเกี�ยวกบัการไดม้าหรอืจาํหน่ายไป
ซึ�งสินทรพัย์ ซึ�งต้องพิจารณาตามความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการ และ
ประโยชน์สูงสุดของบรษิทั เพื�อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั และ
รายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย ์ตามที�ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศกําหนด 

5.2 ในการเชญิประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบ หรอืเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยคําสั �งประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงั
กรรมการตรวจสอบก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนั เวน้แต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนจะแจง้การ
นดัประชุมโดยวธิอีื�นหรอืกําหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านั Oนกไ็ด ้โดยในการประชุมแต่ละครั Oงควร
กําหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชดัเจน และนําส่งเอกสารประกอบการประชุมให้
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร 
เพื�อใหม้เีวลาในการพจิารณาเรื�องต่างๆ หรอืเรยีกขอขอ้มลูประกอบการพจิารณาเพิ�มเตมิ 

5.3 องคป์ระชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึ�ง
หนึ�ง 

5.4 กรณีที�ประธานกรรมการตรวจสอบติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้กรรมการ
ตรวจสอบซึ�งมาประชุมเลอืกกรรมการตรวจสอบคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 

5.5 การวินิจฉัยชีOขาดของที�ประชุมให้ถือเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที�
ประชุมออกเสยีงเพิ�มอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชีOขาด 

5.6 ห้ามมิให้กรรมการตรวจสอบที�เป็นผู้ที�มีส่วนได้เสียในเรื�องที�พิจารณาแสดงความเห็นและ
ลงคะแนนเสยีงในเรื�องนั Oนๆ 

5.7 รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผู้ที�ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูจ้ดัทํารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งรายงาน
การประชุมดงักล่าวตอ้งผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และใหป้ระธานกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื�อทราบถงึกจิกรรม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.8 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้ที�เกี�ยวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการ 
ผู้บรหิาร นักกฎหมายของบรษิัท นักกฎหมายภายนอก หรอืพนักงานของบรษิัท ทั Oงบรษิัท
ใหญ่และบรษิทัย่อยใหเ้ขา้ร่วมประชุมและ/หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งอื�น เพื�อหารอื ชีOแจง หรอืตอบขอ้
ซกัถามได ้

6. หน้าที3และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐาน

รายงานทางการเงนิโดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชภีายนอกและผู้บรหิารที�รบัผดิชอบ
จดัทํารายงานทางการเงินทั Oงรายไตรมาสและประจําปีโดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผู้สอบบญัชสีอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดๆ ที�เห็นว่าเป็นเรื�องสําคญัและ
จาํเป็นในระหว่างการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 
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6.2 สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที�เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตั Oง โยกยา้ย เลกิ
จ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�ร ับผิดชอบเกี�ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน 

6.3 สอบทานให้บรษิทัฯ ปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์และคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบั
ธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

6.4 คณะกรรมการตรวจสอบควรจดัให้มกีารประชุม เพื�อพิจารณาในเรื�องต่างๆ ตามที�ได้รบั
มอบหมายดงัต่อไปนีO 
(ก) การพิจารณางบการเงนิและรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวข้องหลกัการบญัชีและวิธี

ปฏิบัติทางบัญชีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีการดํารงอยู่ของกิจการการ
เปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชทีี�สาํคญัรวมถงึเหตุผลของฝ่ายจดัการเกี�ยวกบัการกําหนด
นโยบายบญัชก่ีอนนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื�อเผยแพร่แก่ผู้ถอืหุ้นและผูล้งทุน
ทั �วไป 

(ข) การพจิารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) 

(ค) การพจิารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี (Audit Plan) ของบรษิทัฯ 
ขั Oนตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที�เกี�ยวขอ้งต่างๆและการประเมนิผล
การตรวจสอบรว่มกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชคีณะกรรมการตรวจสอบควร
สอบถามถงึขอบเขตการตรวจสอบที�ไดว้างแผนไวเ้พื�อใหม้ั �นใจว่าแผนการตรวจสอบ
ดงักล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจรติหรอืข้อบกพร่องต่างๆของระบบการควบคุม
ภายใน 

(ง) การพจิารณารว่มกบัผูต้รวจสอบภายในถงึปัญหาหรอืขอ้จาํกดัที�เกดิขึOนในระหว่างการ
ตรวจสอบและทบทวนการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน 

(จ) การพจิารณารว่มกบัผูส้อบบญัชถีงึปัญหาหรอืขอ้จาํกดัที�เกดิขึOนจากการตรวจสอบงบ
การเงนิ 

(ฉ) การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่าได้มีการวางแผนเพื�อ
ทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็คโทรนิคและสอบถาม
เกี�ยวกบัโครงการรกัษาความปลอดภยัโดยเฉพาะเพื�อป้องกนัการทุจรติหรอืการใช้
คอมพวิเตอรไ์ปในทางที�ผดิโดยพนกังานบรษิทัหรอืบุคคลภายนอก 

(ช) การพิจารณาทบทวนรายการที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์เช่น
รายการที�เกี�ยวโยงกนัของบรษิทัเป็นตน้ 
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(ซ) การปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรอืข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรอืกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

(ฌ) การปฏบิตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
6.5 พจิารณา คดัเลอืกเสนอแต่งตั Oงบุคคลซึ�งมคีวามเป็นอิสระเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้สอบบญัชขีอง

บรษิทัฯและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวรวมทั Oงเขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครั Oงเพื�อรบัทราบผลการสอบทานงบการเงนิ
ประจาํไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี และหารอืเกี�ยวกบัปัญหา อุปสรรค ที�อาจ
พบจากการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัช ี

6.6 พจิารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรอืรายการที�อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์รวมถึง
พจิารณาขอ้กําหนดและการเลกิการทํารายการที�แตกต่างไปจากขอ้กําหนดเรื�องการเลกิการ
ทาํรายการที�ไดพ้จิารณาก่อนการเขา้ทํารายการในสาระสําคญัและพจิารณารายการไดม้าหรอื
จําหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรพัย์ฯทั OงนีOเพื�อให้มั �นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บรษิทัฯและหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชํานาญในการพจิารณารายการระหว่าง
กนัที�อาจเกดิขึOนหรอืรายการต่างๆดงักล่าวบรษิทัฯจะจดัใหม้ผีูเ้ชี�ยวชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชี
ของบรษิัทฯเป็นผู้ให้ความเห็นเกี�ยวกบัรายการระหว่างกันหรอืรายการต่างๆดงักล่าวเพื�อ
นําไปใชป้ระกอบการพจิารณาและ/หรอืการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.7 สอบทานและติดตามผลการบรหิารความเสี�ยงรวมทั Oงประเมนิผลการจดัการความเสี�ยงจาก
คณะทาํงานในการบรหิารความเสี�ยง 

6.8 สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั Oงเพื�อนําเสนอคณะกรรมการ
บรษิทัเพื�ออนุมตั ิ

7. อาํนาจดาํเนินการ 
7.1 ปฏิบัติการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบรษิัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบ

เหน็ชอบดว้ย 
7.2  พิจารณาขอความเห็นที�เป็นอิสระจากที�ปรึกษาวิชาชีพอื�นใดตามความจําเป็นเพื�อที�จะ

สามารถปฏบิตัิหน้าที�ตามกฎบตัรได้อย่างมปีระสทิธภิาพด้วยค่าใช้จ่ายของบรษิัทฯซึ�งการ
ดาํเนินการว่าจา้งใหเ้ป็นไปตามระเบยีบปฎบิตัขิองบรษิทัฯ 

7.3 มอีํานาจเรยีกขอขอ้มลูจากหน่วยงานต่างๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประกอบการพจิารณา
เพิ�มเตมิในเรื�องต่างๆ ไดร้วมถงึการเชญิผูบ้รหิารฝ่ายจดัการหวัหน้างานพนักงานหรอืบุคคลที�
เกี�ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื�อชีOแจงข้อมูลรวมทั Oงจดัส่งและให้ข้อมูลที�เกี�ยวข้องภายใต้การ
ปฏบิตังิานตามขอบเขตอํานาจหน้าที�ที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7.4 ปฏบิตังิานอื�นใดตามที�กฎหมายกําหนดหรอืที�จะกําหนดขึOนเพิ�มเตมิในอนาคต 
8. การรายงาน 

8.1 จดัทาํรายงานการปฏบิตังิานเสนอคณะกรรมการบรษิทัอยา่งน้อยปีละ 1 ครั Oง 
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8.2 จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบรษิทัฯซึ�ง
รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบดว้ยขอ้มลู
อยา่งน้อยดงัต่อไปนีO 
(ก) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ข) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าที�

ตามกฎบตัร (Charter) 
(ค) รายการอื�นที�เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั �วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที�และ

ความรบัผดิชอบที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
8.3 รายงานอื�นใดที�เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั �วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความ

รบัผดิชอบที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
8.4 รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบกจิกรรม

ของคณะกรรรมการตรวจสอบ 
8.5 ในการปฏบิตัหิน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการ

กระทําซึ�งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิทั
ดงัต่อไปนีOซึ�งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของ
บรษิทั 
(ก) รายการที�เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจรติหรอืมสีิ�งผดิปกตหิรอืมคีวามบกพรอ่งที�สาํคญัในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบรษิทัเพื�อดําเนินการปรบัปรุงแก้ไข
ภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรหากคณะกรรมการของบรษิทัหรอืผูบ้รหิาร
ไม่ดําเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาดงักล่าวกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ�ง
อาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระทําดงักล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

8.6 ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบใหบ้รษิทัแจง้มตเิปลี�ยนแปลง
หน้าที�และจดัทํารายชื�อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที�มกีาร
เปลี�ยนแปลงตามแบบที�ตลาดหลกัทรพัยฯ์ กําหนดและนําส่งตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 3 วนั
ทาํการนบัแต่วนัที�มกีารเปลี�ยนแปลงดงักล่าวโดยวธิกีารตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ว่าดว้ยการรายงานโดยผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์

9. การประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี (Self Assessment) และนําเสนอผล
ประเมนิดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทั 
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การประเมินผลการปฏิบติัหน้าที3ของคณะกรรมการ 
ให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าที�ของคณะกรรมการทุกชุด อย่างน้อยปีละ 1 ครั Oง โดยมแีบบการ

ประเมนิสองแบบ ดงันีO 
1. การประเมนิตนเอง คอื การประเมนิรายบุคคล โดยพจิารณาถงึประเดน็ต่างๆ กล่าวคอื 

1.1 การใชค้วามรู ้ความสามารถ 
1.2 ความเอาใจใส่ต่อหน้าที�และความรบัผดิชอบ 
1.3 ความพรอ้มในการปฏบิตัหิน้าที� การอุทศิเวลาใหก้บัการเป็นกรรมการ 
1.4 การมวีสิยัทศัน์ การแสดงความคดิเหน็ที�สามารถสรา้งมลูค่าเพิ�มแก่บรษิทัในระยะยาว 
1.5 การมจีติสาํนึกในความเป็นอสิระ ไมอ่ยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของกลุ่มใดกลุ่มหนึ�ง 

 
2. การประเมนิทั Oงคณะ คือ การประเมนิในภาพรวมของคณะกรรมการทั Oงชุด โดยพิจารณาถึง

ประเดน็ต่างๆ ดงันีO 
2.1 การจดัโครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 
2.2 บทบาท หน้าที� ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
2.3 การปฏบิตัภิารกจิหน้าที�ตามที�กําหนดไว้และสอดคล้องกบักฎเกณฑ์ กฎหมายต่างๆ ที�

เกี�ยวขอ้งรวมถงึขอ้กําหนดของบรรษทัภบิาล 
2.4 การติดต่อประสานงานและการสื�อความกบัคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุด

อื�นๆ  
2.5 การเขา้รว่มประชุม การแสดงความคดิเหน็ การเสนอแนะ 
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นโยบายด้านผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือการขดัแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
บรษิัทให้ความสําคญัต่อการพจิารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเป็น

สาํคญั ดงันั Oน จงึใหค้วามสาํคญัต่อการป้องกนัรายการที�อาจเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการที�เกี�ยว
โยงกนั หรอืรายการระหว่างกนั โดยมหีลกัการที�สาํคญัดงัต่อไปนีO 

• กรรมการบรษิทั และผู้บรหิารต้องแจ้งให้บรษิัททราบถึงความสมัพนัธ์ หรอืรายการเกี�ยวโยงใน
กจิการที�อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• หลกีเลี�ยงการทํารายการที�เกี�ยวโยงกบักรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที�มคีวามเกี�ยวข้องที�อาจ
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิัท ในกรณีที�จําเป็นต้องทํารายการนั Oน ให้มกีาร
นําเสนอรายการที�เกี�ยวโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพจิารณาใหค้วามเหน็ก่อนเสนอขอ
อนุมตัต่ิอคณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการบรษิทั (แล้วแต่กรณี) ตามหลกัเกณฑก์ารทํา
รายการที�เกี�ยวโยงกันที�ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัยก์ําหนด และตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการที�ด ี 

• ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบัของบรษิทั และจรยิธรรมธุรกจิของบรษิทัซึ�งถอืเป็น
เรื�องสาํคญัที�ตอ้งยดึถอืปฏบิตัโิดยเครง่ครดั เพื�อใหบ้รษิทัเป็นที�เชื�อถอืและไวว้างใจของผูม้สี่วนได้
เสยีทุกฝ่าย และจดัใหม้กีารเผยแพรข่อ้มลูความเขา้ใจในการถอืปฏบิตัขิองพนกังานทั �วทั Oงบรษิทั 

รายละเอยีดของการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) ปรากฏตาม
นโยบายป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อนหรอืการความขดัแยง้ของทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ซึ�ง
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนของบรษิทัมหีน้าที�ในการศกึษา และปฏบิตัติามโดยเครง่ครดั 

นอกจากนีO  เพื�อให้ความสําคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ บริษัท ได้กําหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท การรกัษาความปลอดภัยระบบ
คอมพวิเตอรแ์ละขอ้มลูสารสนเทศ และการจดัลําดบัชั Oนขอ้มลูของบรษิทั เพื�อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน 
และบุคลากรของบรษิทั ถอืปฏบิตัติาม และนโยบายบรรษทัภบิาลไดก้ําหนดขอ้หา้มไม่ใหใ้ชโ้อกาสหรอืขอ้มลูที�
ไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรอืทําธุรกจิที�แข่งขนักบับรษิทั 
หรอืธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง รวมทั Oงไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื�อประโยชน์ของตนในการซืOอขายหุ้นของบรษิทั หรอืให้
ขอ้มลูภายในแก่บุคคลอื�นเพื�อประโยชน์ในการซืOอขายหุน้ของบรษิทั ในกรณทีี�ผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบรษิทั 
มสี่วนรว่มในการทาํงานเฉพาะกจิที�เกี�ยวกบัขอ้มลูที�ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ�ง
งานนั Oนเขา้ขา่ยการเกบ็รกัษาขอ้มลูภายในอนัอาจมผีลต่อความเคลื�อนไหวของราคาหุน้ของบรษิทั  การกระทํา
ใดๆที�เขา้ขา่ย ขดัแยง้ สวนทางกบันโยบายนีO จะตอ้งรบัโทษตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั เรื�องวนิัยและการ
ลงโทษ 
การเปิดเผยข้อมลูกบัผูล้งทุน 

คณะกรรมการบรษิทัดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและสารสนเทศทั Oงทางการเงนิและดา้นอื�นที�เกี�ยวกบั
ธุรกจิและผลประกอบการของบรษิทั ที�ตรงต่อความเป็นจรงิ ครบถ้วน เพยีงพอ สมํ�าเสมอ ทนัเวลา และแสดง
ให้เหน็ถงึสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงนิที�แท้จรงิของบรษิทั รวมทั Oงอนาคตของ
ธุรกจิของบรษิทั โดยจดัใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล
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ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยเคร่งครดั นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กําหนด
ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ แล้ว  บรษิทั จะจดัให้มกีารสื�อสารไปยงัผู้ถอืหุ้นและนักลงทุน
ผ่านช่องทางอื�นๆ โดยมหีน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) ทําหน้าที�สื�อสารโดยตรงกบัผูถ้อืหุน้ 
นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลกัทรพัย์ทั Oงในและต่างประเทศ ในขณะที�หน่วยงานสื�อสารองค์กรทําหน้าที�
เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารของบรษิทั ไปยงัผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และประชาชนทั �วไปผ่านสื�อมวลชนและสื�ออื�นๆ ทั Oง
ในและต่างประเทศเช่นเดยีวกนัไดร้บัทราบขอ้มลูของบรษิทั อยา่งทั �วถงึและตรงเวลา 
 
นโยบายการดแูลเรื3องการใช้ข้อมลูภายในและการซื4อขายหลกัทรพัย ์

บรษิทั กําหนดนโยบายการใช้ขอ้มูลภายในของบรษิัท การรกัษาความปลอดภยัระบบคอมพวิเตอร์

และขอ้มลูสารสนเทศ และการจดัลําดบัชั Oนขอ้มลูของบรษิทั โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั 

จะต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั และมหีน้าที�ต้องทราบถึงขั Oนตอนการรกัษาความปลอดภยัของข้อมูลเพื�อ

ปกป้องขอ้มลูอนัเป็นความลบัและปฏบิตัติามขั Oนตอนการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดงักล่าว เพื�อป้องกนั

ไมใ่หม้กีารเปิดเผยขอ้มลูอนัเป็นความลบั รวมทั Oงป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ  

บรษิทั มกีารกําหนดบทลงโทษทางวนิัยหากมกีารฝ่าฝืนนําขอ้มูลภายในไปใช้หาประโยชน์ ส่วนตน 
ซึ�งเริ�มตั Oงแต่การตกัเตอืนเป็นหนังสอื ตดัค่าจา้ง พกังานชั �วคราวโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง หรอืใหอ้อกจากงาน ทั OงนีO
การลงโทษจะพจิารณาจากเจตนาของการกระทาํและความรา้ยแรงของความผดินั Oนๆ 
 
นโยบายการให้หรือรบัของขวญั 

ในการตดิต่อทางธุรกจิ บรษิทั ยอมรบัว่า ต้องมกีารรกัษาสมัพนัธ์ซึ�งกนัและกนั ประเพณีของเรามกั
นิยมใหข้องขวญัตามเทศกาล ซึ�งอาจอยู่ในรปูของต่างตอบแทน บรษิทัไม่ขดัขอ้งที�จะยดึถอืตามประเพณีตาม
สมควร แต่ตอ้งใหก้ารใหห้รอืการรบัอยูใ่นขอบเขต ดงันีO 

1. บุคลากรสามารถรบัของขวญัของกํานัลจากลูกค้า คู่ค้าหรอืผู้ที�มกีารติดต่อทางธุรกิจได้ตาม
เทศกาลที�เหมาะสม โดยของขวญัต้องมมีลูค่าไม่เกนิ D,�00 บาท (สามพนับาท) ทั OงนีO ต้องมั �นใจ
ว่าผูใ้หม้ไิดค้าดหวงัใหผู้ร้บัหรอืบรษิทั จะต้องตอบแทนดว้ยการกระทําหรอืไม่กระทําบางอย่างที�
ขดัต่อกฎระเบยีบทั Oงของบรษิทัและหรอืกฎหมาย 

2. ในทางกลบักัน การให้ของขวัญของกํานัลแก่ลูกค้า คู่ค้าหรือผู้ที�มีการติดต่อทางธุรกิจตาม
เทศกาลที�เหมาะสม ต้องมมีลูค่าไม่เกนิ D,�00 บาท (สามพนับาท) ทั OงนีO ต้องไม่มคีวามคาดหวงั
การไดผ้ลประโยชน์ สทิธบิางอยา่งที�จะเกดิแก่บรษิทั หรอืตนเอง 

3. บุคลากรคนใด เมื�อได้รบัของขวญัของกํานัลจากลูกค้า คู่ค้าหรอืผู้ที�มกีารตดิต่อทางธุรกิจตาม
เทศกาลที�เหมาะสม จะต้องรายงานการได้รบัแก่บรษิัทหรอืผู้บงัคับบัญชาทนัที ในกรณีที�มี
วนัหยดุตดิต่อกนัหลายวนั ตอ้งรายงานทนัททีี�เปิดทาํการ 

4. การกระทําที�ขดัต่อนโยบายเรื�องนีO ถอืเป็นการกระทําที�ผดิต่อกฎระเบยีบของบรษิทั ว่าดว้ยเรื�อง
วนิยัและการลงโทษ ตอ้งรบัโทษตามระเบยีบ 
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นโยบายด้านการบริหารบคุคลและพฒันาองคก์าร 
บรษิทั ตระหนกัดวี่า บุคลากรเป็นองคป์ระกอบที�สําคญัในการประกอบธุรกจิ ความสําเรจ็ขององคก์าร 

ขึOนอยู่กบับุคลากรซึ�งเป็นที�ยอมรบักนัโดยทั �วไปว่า เป็นสนิทรพัยท์ี�มคี่ามากที�สุด เครื�องจกัรอุปกรณ์ที�มรีาคา
แพง เมื�อเวลาผ่านไป จะลดค่าเสื�อมลงไปตามระยะเวลา แต่บุคลากรนั Oนตรงกนัข้าม ยิ�งนานวนัยิ�งเพิ�มพูน
ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ แบบที�ว่า “ยิ�งใช ้ยิ�งด”ี  

เพื�อสร้างความเชื�อมั �น ไว้วางใจและสร้างความผูกพนัระหว่างบรษิัทและพนักงาน จงึได้กําหนด
นโยบายดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลขึOน เพื�อเป็นแนวทางในการดําเนินการเกี�ยวกบับุคลากรทั Oงหมด  ดงัมี
รายละเอยีด ดงัต่อไปนีO 

1. นโยบายดา้นการสรรหาว่าจา้งบุคลากร บรษิทั ใหโ้อกาสที�เท่าเทยีมกนัแก่ผูส้มคัร   ทุกคน โดย
ไม่มีการจํากัดเพศ เชืOอชาติ ศาสนา สถาบัน โดยต้องผ่านการสรรหาคัดเลือกตามระบบ 
กระบวนการ วธิกีารที�ไดก้ําหนดไวย้อมรบัในความแตกต่างหลากหลายของคนรุ่นต่างๆ ขอใหอ้ยู่
ร่วมกันเสมอืนคนในครอบครวัเดียวกัน กรณีมตีําแหน่งงานว่าง บรษิัทพร้อมเปิดโอกาสให้
พนกังานภายในสามารถแสดงความจาํนงขอโอนยา้ยได ้ทั OงนีOตอ้งมคีุณสมบตั ิทกัษะ ความรู ้ตรง
ตามที�กําหนดไวด้ว้ย 

2. นโยบายดา้นการจา่ยค่าจา้งค่าตอบแทน บรษิทั มกีารจา่ยค่าจา้งค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดย
พจิารณาตามตําแหน่ง ระดบัชั Oน วุฒกิารศึกษา ประสบการณ์ โดยอิงกับโครงสร้างพืOนฐานที�
กําหนดไว ้ทั OงนีOไดร้กัษาระดบัโครงสรา้งใหอ้ยู่ในช่วงเปอรเ์ซน็ต์ไทลข์องราคาตลาดที�ปรากฏตาม
การสํารวจอตัราค่าจา้งของธุรกจิ/ สมาคมฯ/ สถาบนัทางวชิาชพีที�เกี�ยวขอ้งที�ได้รบัการยอมรบั 
นอกจากนีOผลตอบแทนส่วนอื�นๆ ที�พนักงานพงึมพีงึไดจ้ากการปฏบิตังิาน บรษิทัพรอ้มจ่ายตาม
กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัหรอืตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

3. นโยบายดา้นการจดัสวสัดกิาร บรษิทั มแีผนสวสัดกิารที�มุ่งส่งเสรมิให้บุคลากรมคีวามเป็นอยู่ที�
เหมาะสมตามควรแก่อตัภาพ มคีวามสุข มคีุณภาพชวีติที�ด ีมสีุขภาพร่างกายและจติใจด ีเพื�อ
การปฏบิตังิานที�มปีระสทิธภิาพบรษิทัจดัแผนสวสัดกิารต่างๆที�หลากหลาย เพื�อตอบสนองความ
ต้องการได้ตรงตามความจําเป็น ทั Oงในระยะสั Oนและระยะยาวทั OงนีOต้องคํานึงถงึความสามารถใน
การจา่ยของบรษิทั ดว้ย 
นโยบายด้านพนักงานสมัพนัธ์และแรงงานสมัพนัธ์ บรษิัท มุ่งส่งเสรมิบรรยากาศของการอยู่
รว่มกนัเหมอืนคนในครอบครวัเดยีวกนั เปิดโอกาสใหพ้นกังานมสี่วนร่วม ยอมรบัการแสดงความ
คดิเหน็ในทางสรา้งสรรค์ ให้เกียรต ิและเคารพในศกัดิ �ศรขีองความเป็นมนุษย์ ยอมรบัในสทิธิ
ส่วนบุคคลและสทิธิมนุษยชน พร้อมปฏบิตัิตามกฎหมายในฐานะพลเมอืงดี ให้ความร่วมมอื
พรอ้มยอมรบัสทิธขิองพนกังานที�มตีามกฎหมายซึ�งจะถอืเป็นทางเลอืกอนัดบัหลงัๆ 

4. นโยบายดา้นการอบรมและพฒันาบรษิทั พรอ้มจดัสรรงบประมาณในแต่ละปี เพื�อใช้จ่ายในการ
อบรมและพฒันาบุคลากร โดยมุ่งส่งเสรมิการสร้างองค์ความรู้ ทกัษะ การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
สามารถก้าวทนัต่อการเปลี�ยนแปลงขององคก์าร เทคโนโลยทีี�นํามาใช้ ปลูกฝังทศันคตเิชงิบวก
แก่บุคลากร สร้างและปลูกฝังให้ตระหนักถึงการมคีวามรบัผิดชอบต่อสงัคม เพื�อการเติบโต
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ก้าวหน้าในหน้าที�การงาน การเป็นพนักงานที�ด ีมวีนิัย มคีุณค่าต่อตนเอง ครอบครวั ชุมชนและ
ประเทศชาต ิ

5. นโยบายด้านการเก็บรกัษาและสรา้งความผูกพนั บรษิทั มรีะบบการบรหิารจดัการพนักงานที�มี
คุณค่าต่องาน องค์การ ไม่ว่าจะเป็นคนเก่ง คนด ีมคีวามซื�อสตัย ์สอดคล้องกบัค่านิยมองค์การ 
เพื�อใหบุ้คลากรเหล่านั Oน อยู่กบับรษิทัไปนานๆ สนับสนุนใหไ้ดแ้ผนพฒันาไปตามขั Oนตอน เลื�อน
ชั Oนเลื�อนตําแหน่งสงูขึOนไปเรื�อยๆ เป็นการเตบิโตไปพรอ้มกบัความเจรญิกา้วหน้าขององคก์าร 

6. นโยบายด้านการพฒันาองค์การนั Oน เนื�องจากสภาพการแข่งขนัที�รุนแรงทั Oงในระดบัท้องถิ�นและ
ภูมภิาค ความจําเป็นทางธุรกิจที�ต้องปรบัตัวให้ทนักับพฒันาการทางเทคโนโลย ีการพฒันา
องค์การจงึเป็นภารกิจที�ต้องเปลี�ยนแปลงอยู่เสมอ การจดัรูปแบบการทําธุรกิจ การจดัแบ่ง
องคก์าร หน่วยงาน การนําเทคโนโลยใีหม่ๆ  มาใช ้จะไดร้บัการปรบัปรงุอยูเ่สมอ 

7. นโยบายดา้นการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิ�งแวดลอ้มดว้ยขนาดขององคก์าร มี
อาคารกระจายอยู่หลายแห่งในบรเิวณเดยีวกัน ทั Oงยงัมสีํานักงานศูนย์กระจายอยู่ทั �วประเทศ 
ความปลอดภยัของอาคาร บุคลากร จงึมคีวามสําคญัมาก บรษิทัมรีะบบควบคุมความปลอดภยัที�
รดักุม ทันสมยั มีการดูแลระบบความปลอดภยัทั Oงแก่องค์การ อาคารสถานที�รวมตลอดถึง
บุคลากรทุกคน จดัตั Oงคณะกรรมการความปลอดภยัตามระบบทวิภาคี เพื�อดูแลรบัผิดชอบ 
ประสานงานให้เกิดความปลอดภยัเป็นมาตรฐานทั �วทั Oงองค์การม ี0การจดัตั Oงคลนิิกแพทย์ใน
สํานักงาน หรือบุคลากรสามารถใช้บริการตามโรงพยาบาลทั Oงรฐัและเอกชนได้ จดับริเวณ
สํานักงานให้มสีภาพแวดล้อมที�สวยงาม ปลูกต้นไม้ บ่อปลา เพื�อให้เกิดความร่มรื�น สบายตา 
ตลอดจนรกัษามใิหเ้กดิมลพษิแก่ชุมชนใกลเ้คยีง 

 
นโยบายและการปฏิบติัต่อคู่ค้า / เจ้าหนี4  

บรษิัท จะปฏบิตัิต่อคู่ค้าด้วยความซื�อสตัย์สุจรติ และมคีวามเท่าเทยีมกนั เพื�อให้มั �นใจได้ว่า การ
ประกอบธุรกจิของบรษิทั เหมาะสม เป็นธรรม และไดป้ระโยชน์ทั Oงสองฝ่าย มกีารพฒันาอย่างยั �งยนื และเป็นคู่
ค้าในระยะยาวกับบรษิัท ทั OงนีO บรษิัท จะเลือกทําธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื�อนไขต่างๆ เช่น เงื�อนไขด้านราคา 
คุณภาพ การควบคุมและป้องกนัสิ�งแวดลอ้ม ความเชี�ยวชาญดา้นเทคนิคและกฎหมาย ความน่าไวว้างใจ และ
ยดึมั �นในสิ�งที�ถูกต้อง ปฏบิตัติามสญัญา หรอืเงื�อนไขต่างๆ ที�ตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครดั และร่วมกนัแก้ไข
ปัญหาโดยยตุธิรรมและรวดเรว็ 

บรษิทั มหีน้าที�สรา้งความสมัพนัธแ์ละปฏบิตัต่ิอเจา้หนีO โดยยดึหลกัความซื�อสตัยส์ุจรติ ความเชื�อถอื
และไว้วางใจซึ�งกันและกัน และมหีน้าที�รบัผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสําคญัต่อเงื�อนไขต่างๆ ที�ได้ทํา
ขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หนีOอยา่งดทีี�สุด 
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นโยบายและการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 
บรษิทั จะปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการคา้ ภายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัที�ดอีย่างเป็นธรรมและแข่งขนั

กนัอย่างเสร ีไม่ทําลายชื�อเสยีงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางรา้ยและไม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็น
ความลบัของคู่แขง่ขนัทางการคา้ดว้ยวธิทีี�ไมสุ่จรติ  
แนวทางการเตรียมพฒันาผูสื้บทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) 

ผู้สืบทอดตําแหน่ง (Successor) หมายถึง การที�ผู้บริหารแต่ละสาย/ ฝ่าย/ ตําแหน่ง จดัแนะนํา
พนักงานที�ระดบัตํ�ากว่าตนเองลงไปว่า สามารถเลื�อนขึOนมารบัตําแหน่งแทนไดภ้ายในระยะสั Oน กลาง และยาว 
โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตัิงาน การประเมนิและวเิคราะห์ศกัยภาพ (Potential) อายุงานประสบการณ์ 
ภาวะผู้นําและหรือความรู้ทกัษะอื�นๆ ที�จําเป็นเหมาะสมกับตําแหน่งงาน และศูนย์การเรยีนรู้และพฒันา
บุคลากร นําไปวางแผนพฒันารายบุคคล (IDP- Individual Development Plan) เพื�อสรา้งเสรมิความพรอ้มให้
ทนัต่อการมอบหมายงานต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ในการคดัเลอืกและสร้างเสรมิความพร้อมให้แก่รายบุคคลนั Oน มไิด้เป็นข้อสญัญาว่า 
จะตอ้งมอบหมายตําแหน่งใหเ้สมอไป เพราะอาจมกีรณแีทรกซอ้นเกดิขึOนในระหว่างเวลาได ้
 แนวทางการดาํเนินการ 

1. ให้มแีบบฟอร์มสําหรบัการเสนอบุคคลเพื�อเข้ารบัการวางแผนพฒันารายบุคคล แจกจ่ายแก่
ผูบ้รหิารสายงาน, ผูบ้รหิารระดบัฝ่าย เพื�อพจิารณาคดัสรรบุคลากรที�เหมาะสม 

2. เมื�อเสร็จสิOนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ในเดือนมกราคมของทุกปี ให้แจก
แบบสอบถามแก่ผูบ้รหิารตาม ขอ้ 1 โดยในแบบสอบถามจะมคีําถามต่างๆ ที�ผูบ้รหิารต้องแสดง
ความคดิเหน็อยา่งตรงไปตรงมา เพื�อประโยชน์ขององคก์าร ปราศจากอคต ิ 

3. ศูนยก์ารเรยีนรูฯ้ ประมวลรายชื�อนําเสนอต่อรองประธานบรหิารสายงานทรพัยากรบุคคล เพื�อ
รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร พร้อมประวัติของผู้ได้รบัการเสนอชื�อทุกคน เพื�อการ
พจิารณาและสั �งการ 

4. ศูนยก์ารเรยีนรูฯ้ นํารายชื�อที�ผ่านการวนิิจฉัยจากประธานเจา้หน้าที�บรหิาร นําไปวเิคราะห์เพื�อ
สร้างแผนการอบรมพฒันาตามระยะเวลาที�เหมาะสม (Individual Road Map) พรอ้มเสนอ
งบประมาณการอบรมพฒันา 

5. ดาํเนินการอบรมพฒันาตามโปรแกรมที�วางไว ้โดยมรีะยะเวลา ทั Oงในระยะสั Oน กลางและยาว โดย
ถอืเป็นงบผูกพนัที�ต้องติดตามไปจนกว่าจะจบโปรแกรม ต้องมกีารติดตามผลและรายงานผล
รายบุคคลใหผู้บ้รหิารสายงาน ประธานเจา้หน้าที�บรหิารทราบทุกสามเดอืน 

6. อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดใ้นกรณจีาํเป็น 
แนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานของบคุลากร 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ การที�องค์การกําหนดเครื�องมือในการวัด ติดตามผล การ
ดําเนินการตามเป้าหมาย แผนงาน ตวัชีOวดัผลงาน (KPI - Key Performance Indicator) ของสายงาน   ฝ่าย
งานและหรอืรายบุคคล ในแต่ละช่วงเวลา โดยปกตจิะวดัทุกหกเดอืน และนําผลมารวมกนัเพื�อหาค่าเฉลี�ยทั Oงปี 
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วตัถปุระสงคข์องการประเมินผลการปฏิบติังาน 
1. เพื�อวดัและตดิตามผลของเป้าหมาย แผนงาน สายงาน ฝ่ายงานตลอดจนบุคลากรรายคน ในแต่

ละช่วงเวลาตามที�กําหนด 
2. ใหม้แีบบฟอรม์เพื�อวดัและประเมนิผลตามความเหมาะสม โดยศูนยก์ารเรยีนรูฯ้ และส่วนบรหิาร

เงนิเดอืน เป็นผูร้บัผดิชอบรว่มกนั 
3. ปัจจยัในการประเมนิผลงาน ใหป้ระกอบดว้ยหลายส่วนตามความเหมาะสม โดยควรมเีรื�องของ

งาน, สมรรถนะ (Core Competency), การมาปฏบิตังิาน, ประวตัทิางวนิัยและหรอืตามที�
นโยบายกําหนด 

4. ผลของการประเมนิ นําไปใช้ในการวางแผนฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรตามความจําเป็น เพื�อ
สร้างเสรมิความรู้ ทกัษะของบุคลากร ทั Oงยงัสามารถนําไปใช้เพื�อพจิารณาความด ีความชอบ 
ใหแ้ก่บุคลากรดว้ยอกีส่วนหนึ�ง 

 
นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชั 3น (Anti-Corruption Policy) 
 บรษิทั มุ่งมั �นในการดําเนินธุรกจิอย่างมคีุณธรรม ภายใต้กรอบการกํากบัดูแลกจิการที�ด ีโดยยดึ หลกั
ธรรมาภบิาล จรรยาบรรณและจรยิธรรมในการดําเนินธุรกจิ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม สิ�งแวดล้อมและผู้มี
ส่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย ดาํเนินธุรกจิ ดว้ยความโปรง่ใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้ 
เพื�อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั �นในการต่อต้านคอร์รปัชั �นทุกรูปแบบ บรษิัทได้เข้าร่วมเป็น “แนวร่วม
ปฏบิตัภิาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ”  
 ในการนีO บรษิทัไดก้ําหนดนโยบายการต่อต้านการคอรร์ปัชั �น (Anti - Corruption) ซึ�งครอบคลุมถงึ 
การกําหนดคํานิยามที�ชดัเจน การแบ่งแยกหน้าที�และความรบัผดิชอบของบุคคลที�เกี�ยวขอ้งในองค์กรเพื�อให้
การต่อต้านการคอร์รปัชั �นเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ การกําหนดแนวทางปฏบิตัิเกี�ยวกบัการต่อต้านการ
คอร์รปัชั �นเพื�อเป็นแนวทางในการถือปฏิบตัิของบุคลากร (ซึ�งรวมถึงการกําหนดนโยบายในการให้ความ
ช่วยเหลอืทางการเมอืง การบรจิาคเพื�อการกุศล (Donation) และเงนิสนับสนุน (Sponsorships) ของขวญั และ
ค่าใชจ้า่ยเลีOยงรบัรอง (Gift, Entertainment)) การสื�อสารและการอบรมเกี�ยวกบัการต่อต้านการคอรร์ปัชั �น และ
บทลงโทษ เป็นต้น เพื�อให้บุคลากรของบรษิทัปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวอย่างเคร่งครดั ทั OงนีO รายละเอยีด
ปรากฏตามนโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชั �น (Anti - Corruption) 
 
นโยบายการรบัเรื3องร้องเรียนการทุจริตและการกระทาํผิด (Whistle Blower) 

บรษิทัได้กําหนดนโยบายในการรบัเรื�องรอ้งเรยีนการทุจรติและการกระทําผดิ (Whistle Blower) ไว้
อยา่งชดัเจนเพื�อใหบุ้คลากรของบรษิทัถอืปฏบิตัติามดว้ย โดยบรษิทั จดัใหม้มีาตรการในการแจง้เบาะแสหรอื
ขอ้รอ้งเรยีน เกี�ยวกบัการกระทําผดิกฎหมาย กฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) หรอื พฤตกิรรมที�
อาจส่อถงึการทุจรติคอรร์ปัชั �นของบุคลากรของบรษิทั โดยจดัช่องทางการสื�อสารที�หลากหลาย ช่องทาง เพื�อ
เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มสี่วนได้เสยีสามารถแจ้งเบาะแส หรอืข้อรอ้งเรยีน มายงับรษิัทได้สะดวกและ
เหมาะสม และมกีารกําหนดมาตรการคุ้มครองและรกัษาความลบั ขั Oนตอนการดําเนินการสบืสวน บทลงโทษ 
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รวมถงึการอบรมและการสื�อสาร เป็นตน้ เพื�อใหบุ้คลากรของบรษิทัปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวอย่างเคร่งครดั 
ทั OงนีO รายละเอยีดปรากฏตามมาตรการและช่องทางการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน (Whistle Blower) ของ
บรษิทั 
 
นโยบายการรกัษาและการใช้ทรพัยสิ์นของบริษทั 
 บุคลากรของบรษิทั มหีน้าที�และความรบัผดิชอบในการดูแลทรพัยส์นิของบรษิทั ไม่ใหเ้สื�อมเสยี สูญ
หาย และใช้ทรพัย์สนิอย่างมปีระสทิธภิาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อบรษิัท อย่างเต็มที� และไม่นําทรพัย์สนิของ
บรษิทั ไปใชเ้พื�อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื�น ทั OงนีO ทรพัยส์นิดงักล่าวรวมถงึทรพัยส์นิทั Oงที�มตีวัตนและไม่มี
ตวัตน ตลอดจนขอ้มลูที�เป็นความลบัที�ไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
นโยบายเกี3ยวกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

บรษิทั กําหนดนโยบายเกี�ยวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities : 

CSR) ซึ�งกําหนดหลกัการ 9 ขอ้ ไดแ้ก่ การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชั �น 

การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏบิตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรบัผิดชอบต่อผู้บรโิภค การจดัการ

สิ�งแวดลอ้ม การรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึ�งไดจ้ากการดําเนินงานที�

มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมสิ�งแวดล้อมและผู้มสี่วนได้เสยี และการจดัทํารายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

เพื�อใหก้ารดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นไปตามหลกัการแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิการ เพื�อให้

กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และบุคลากรของบรษิทั ถอืปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวอยา่งเครง่ครดั  

 
 


